
 

 

Vi viser til brev av 06.01.21 hvor Sysselmannen sender ut forslag til utvidelse av 
Nordenskiold Land nasjonalpark og forslag til revisjon av verneforskriften for nasjonalparken 
på offentlig høring.  
 

I oversendelsen skriver Sysselmannen at bakgrunnen for utvidelse av Nordenskiold Land 
nasjonalpark er blant annet behovet for et styrket vern av området, for å skjerme sårbare 
arter som ringsel og isbjørn mot forstrryrende ferdsel. 

 

Hovedpunkt: Turoperatørene må fortsatt kunne tilby motorisert kjøring på sjøisen 

som en del av et helhetlig reiselivsprodukt 

Visit Svalbard anerkjenner formålet for utvidelse av nasjonalparken, og støtter at dyreliv må 

skjermes mot forstyrrende ferdsel. Visit Svalbard vil argumentere for at dette kan gjøres i 

kombinasjon med fremtidige naturbaserte opplevelser i reiselivsnæringen, og innenfor 

rammene av ivaretakelse av naturverdiene og en bærekraftig utvikling. Med bærekraftig 

utvikling mener vi økonomisk og sosial bærekraft i tillegg til ivaretakelse av naturverdier.  

Den viktigste endringen er i § 5 hvor er det foreslås forbud mot ferdsel på sjøis og bruk av 

luftfartøy. Visit Svalbard ber om at § 5 endres slik: 

Turoperatørene må fortsatt kunne tilby motorisert kjøring på sjøisen som en del av et 

reiselivsprodukt, slik at muligheten for nåværende rundturer fra Barentsburg/Isfjord 

radio via Van Mijenfjorden og Reindalen opprettholdes. 

Ny bokstav c): 

Kryssing av Van Miljenfjorden for organiserte lokalt forankrende turoperatører 

tillates. 

Bokstav b) må endres til 

Ferdsel på sjøis langs land på strekningen Kapp Scholin – Kapp Amsterdam tillates. 
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Organiserte og lokalt forankrede turoperatører 

Destinasjonsselskapet Visit Svalbard er heleid av den medlemsbaserte interesseorganisasjon 

Svalbard Reiselivsråd, pt med 72 medlemsbedrifter. Eierskapet er i all hovedsak lokalt, og 

forretningsadresse og administrasjon er i Longyearbyen. 

Med organiserte lokalt forankrende turoperatører mener Visit Svalbard de per dd rundt 30 

aktørene blant våre 72 medlemsbedrifter som tilbyr guidede turer ute i Svalbards natur. 

Blant disse er det 8-12 bedrifter som tilbyr og tilrettelegger for turer i området, motorisert 

og ikke-motorisert. Visit Svalbard understreker at det er disse interessene vi representerer, 

og som skal omfattes av forslaget vårt ovenfor.  

Organisert vs uorganiserte turoperatører må differensieres. Ansvarlig, organisert og lokal 

reiselivsnæring må prefereres og gis mulighet til næringsgrunnlag- og utvikling, samt ferdsel 

og aktivitet innenfor rammene av hva forskriften skal hjemle.  

Lokal reiselivsnæring jobber seriøst og skikkelig med miljøforsvarlig produktutvikling og 

gjennomføring av turer, i tråd med naturverdier, sikkerhet og kvalitet.  

Gjennom flere år har Visit Svalbard jobbet med kvalitetssikring og profesjonalisering av 

aktivitet, og har utviklet bransjespesifikke regler og veiledninger for gjennomføring av 

organiserte turer. Medlemmer i Visit Svalbard er forpliktet, via selskapets vedtekter, å følge 

retningslinjer for organisert ferdsel på Svalbard, i tillegg til gjeldende lover og forskrifter. 

Lokal organisert reiselivsnæring ivaretar egne og myndighetenes krav til sikkerhet og 

kvalitet. Turoperatørenes aktivitet og ferdsel er skånsom og trygg, samtidig som gjestene får 

godt utbytte av opplevelsesproduktene. 

Naturbaserte opplevelser 

For reiselivsnæringen som Visit Svalbard representerer er naturopplevelser kjernen i 

reiselivsproduktet. Ferdsel er en forutsetning for næringsaktivitet og verdiskapning, og 
naturverdiene og opplevelsene er det viktigste innholdet i produktene. Ferdsel med scooter 
vinterstid er en viktig hovedaktivitet, og et svært viktig grunnlag for økonomisk 
verdiskapning og derigjennom et viktig bidrag til helårlig drift.  
 
Vi har stor interesse av at naturverdiene vernes, og vi er opptatt at av å finne grensesnittet 

mellom vern og grunnlag for opplevelser og verdiskapning. Naturverdiene er 
næringsgrunnlaget, som vi derfor svært gjerne vil beskytte. 

 

Aktivitet og ferdsel kan utøves uten å forstyrre dyreliv. Ved å ta i bruk ulike verktøy og tiltak 

kan dyreliv forbli uforstyrret, selv i kombinasjon med ferdsel på sjøisen. Vi mener det lar seg 

gjøre, og vi vil be om at det tas hensyn til at utøvelse av turopplegg som næringsvirksomhet 

skal kunne gjøres slik som vi har foreslått i § 5. Visit Svalbard vil i tillegg foreslå ulike vilkår 

som kan knyttes til ferdsel på sjøis.  

Miljøforsvarlig ferdsel uten å forstyre dyreliv, innen mulighetsrommet for utvikling 

av naturbaserte opplevelser 

Målene for Svalbardpolitikken ligger fast, og denne måloppnåelsen skal reiselivsnæringa 

bidra til. Reiseliv er videre en av basisnæringene i Longyearbyen, og må derfor ha mulighet 

for aktivitet og utvikling.  



 

 

Dyrelivet på Svalbard skal ha vern, og det er behov for regler som skjermer naturmiljø og 

dyreliv for unødige forstyrrelser. Som nevnt er naturopplevelser kjernen i reiselivsproduktet, 

og vi oppfordrer derfor myndighetene til å se nærmere på hvordan aktivitet kan utøves uten 

å forstyrre dyreliv – og hvilke verktøy man kan ta i bruk for at dyreliv skal forbli uforstyrret, 

selv i kombinasjon med ferdsel på sjøisen. Visit Svalbard argumenterer for at det lar seg 

gjøre, og vi vil be om at det tas hensyn til at utøvelse av turopplegg som næringsvirksomhet 

kan gjøres innenfor dette mulighetsrommet. Flere av Visit Svalbards medlemmer innehar 

stor kompetanse og erfaring på dette feltet. Involvering av våre medlemmer vil gagne og 

understøtte dette arbeidet, som vi har sammenfallende interesse i. 

Det må fortsatt være mulig å utvikle virksomhet knyttet til reiseliv, og det er viktig at 

mulighetene utnyttes på en måte som gir gode og forutsigbare rammebetingelser for slik 

virksomhet. Innenfor disse rammene kan utviklingen skje i tråd med myndighetenes 

intensjoner, og som gir grunnlag for bærekraftig aktivitet. 

Visit Svalbard vil oppfordre til å ivareta balansegangen og bidra til å utvikle løsninger som 

ivaretar både naturverdier og grunnlag for bærekraftig næringsaktivitet. Det er derfor svært 

viktig at grunnlaget og mulighetene for næring reflekteres i forskriften ved at ferdsel på sjøis 

tillates for organisert, lokalt forankrede turoperatører. Visit Svalbard ber om at 

reiselivsnæringa skal ha plass i forskriften som muliggjør naturbasert opplevelsesproduksjon. 

Presisering: motorisert sightseeing på sjøisen er ikke et reiselivsprodukt 

I høringsdokumentet skriver Sysselmannen at for turoperatørene innebærer forbudet at de 

ikke kan tilby motorisert sightseeing på sjøisen som et reiselivsprodukt. Visit Svalbard vil 

påpeke at motorisert sightseeing på sjøisen er ikke et reiselivsprodukt. Ferdsel på sjøisen 

inngår som en del av en helhetlig naturopplevelse, og er en del av en opplevelse ved å ha 

opphold i naturen, og besøke ulike naturområdet. Ferdsel på sjøisen er derfor en del av 

transport og en totalopplevelse. Vi vil derfor tilbakevise denne beskrivelsen.  

Fremtidens reiselivsnæring – fremtidsrettet produktutvikling 

Av lokale og sentrale strategidokument fremgår det at det er den bynære turismen som skal 

utvikles. For å være et helårlig og attraktivt reisemål er det fortsatt behov for variasjon blant 

produktene, og det vil fortsatt være behov for tilgang til areal og mangfold av naturmiljø. 

Reiselivsnæringa må ha tilgang på et tilstrekkelig geografisk område for å utvikle produkter 

og attraktive opplevelser.  

For å drive fremtidig og fremtidsrettet produktutvikling i tråd med trender så er man 

avhengig av at et geografisk område må kunne brukes dynamisk ifht vær- og føreforhold, 

endringer i naturmiljø, mangfold av opplevelseskvaliteter, sikkerhets- og risikovurderinger, 

og kombinasjonen av ferdsel på bre vs sjøis, og muligheter for rundturer. Fleksibilitet ved å 

ha mulighet for reelle alternativ mht rutevalg- og planlegging er også viktig for 

produktutvikling og sikker ferdsel. Gruppestørrelse og rutevalg vil trolig også være tema for 

utvikling av fremtidens produkt, aktivitet og ferdsel. 

Post Covid 19 

Forslag til endring i forskriften tar utgangspunkt i situasjonen som eksisterte i 2020. Covid 

19-pandemien har utfordret og påvirket reiselivsnæringa i svært stor grad, og vi vil  trolig 

ikke komme tilbake til en tilstand pre Covid 19.  



 

 

Covid 19 har utfordret den tradisjonelle turismen, og reiselivsnæringa er i endring, omstilling 

og transformasjon. Det snakkes om den «nye normalen» hvor erfaringer fra en pandemi 

definerer fremtidsbildet. Reiselivsnæringa bruker begreper som «bygge tilbake bedre». 

Produktutvikling, kundetilpasning og konseptualisering retter seg mot en annen type reiseliv, 

som vil ha et annet innhold basert på erfaringer fra Covid 19-pandemien.  

Det er iverksatt flere tiltak for gjenoppbygging og omstilling, og som samlet sett skal bidra til 

et mer kvalitetssterkt, lokalt forankret, helårlig og organisert reiseliv. Denne transformerte 

næringa som vokser frem må ha et handlingsrom som gjør at man kan utvikle fremtidsretta, 

bærekraftige produkt som utøves i tråd med og innenfor rammene av naturverdienes 

tåleevne.  

Vi mener at utviklingen av en fremtidig bærekraftig reiselivsnæring som benytter naturen 

forsvarlig og med respekt, trenger andre rammer enn et tilnærmet forbud mot motorisert 

ferdsel på islagte fjorder.  

Forskriften må derfor ta opp i seg et nytt fremtidsbilde og en annen tilstand og behov i 

reiselivsnæringa post Covid 19.  

Vi understreker at dette er svært viktig for fremtidig produktutvikling, i tråd med den 

pågående omstillingen av både produkt, kundegruppefokus og konseptualisering. Det er 

store omveltninger innen reisemålsutvikling for tiden. Mange virkemiddel er tatt i bruk for å 

stimulere gjenoppbygging og utviklingen, og vi vil advare mot at muligheten for utvikling og 

tilpassing av fremtidige produkt og opplevelser ensidig utelukkes ved regulering som i 

praksis gjør at ferdsel på sjøis er utelukket som en del av naturopplevelsen.  

Lokal, organisert reiselivsnæring trenger et regelverk som kan hjelpe oss å gjenoppbygge en 

av hjørnesteinsindustriene på Svalbard. 

Tiltak og virkemiddel for å regulere ferdsel på sjøis: 

Det må defineres et grensesnitt som ivaretar reiselivets behov for utvikling, i kombinasjon 

med bevaring av natur- og kulturminneverdier. Det må tas i bruk andre verktøy en kun å 

forby kjøring på sjøis. Vi understreker igjen at lokal forankret og organisert reiselivsnæring 

må gis særegne muligheter for ferdsel på sjøis, slik at man opprettholder grunnlaget for 

verdiskaping basert på naturbaserte opplevelser.  

Aktivitet og ferdsel i området kan reguleres og kvalitetssikres gjennom kombinasjon av ulike 

virkemiddel og tiltak. 

Vi påpeker at profesjonalisering og kvalitetssikring av turoperatører, og derigjennom siling 

av turoperatører, vil skje gjennom krav som settes i den kommende feltsikkerhetsforskriften 

(foretaksregister, regnskapsloven, lov om skatt til Svalbard, beredskapsplan, sertifisering av 

guider, Krav SAR). 

Teknologi og utvikling av tekniske/elektriske løsninger kan også være gode hjelpemiddel for 

forsvarlig ferdsel på sjøisen.  

Prinsippet om korridorer frem mot brefronter må videre legges til grunn for ferdsel på 

sjøisen. Det må etableres hensiktsmessige korridorer som muliggjør ferdsel, aktivitet og ny 

produktutvikling.  

Et annet forslag til tiltak kan være etablering av guidelines for ferdsel på sjøis.  



 

 

Guideline er kjent verktøy for organisering av ferdsel og aktivitet. Å ha en godkjent guideline 

vil være forutsetningen for tillatelse til å ferdes på sjøisen. Prinsippet i en guideline er at det 

gis informasjon om et avgrenset og spesifikt geografisk område, hvor det gis rettledning på 

hvordan ferdsel skal skje uten negativ påvirkning for naturmiljøet. En guideline vil beskrive 

hvordan ferdsel skal skje uten å forstyrre dyrelivet på isen. En guideline kan f eks inneholde 

beskrivelse av kryssing nord-sør, beskrivelse av passasjer øst-vest på sjøis langs land, 

hastighet, avstand, antall scootere i følge mm. 

Turoperatører som er lokalt organisert må fortsatt ha tilgang til å kjøre scooter på sjøisen. 

Denne adgangen kan organiseres med etablering av guidelines for ferdsel på sjøis. 

Guidelines vil være et gode forbeholdt organiserte turoperatører med tilhold i Longyearbyen. 

Guidelines vil således være med på å differensiere organisert vs uorganisert aktivitet, og 

dermed understøtte aktiviteten til seriøse operatører og profesjonaliseringen som pågår i 

næringa for øvrig.  

Et ytterligere tiltak er sanksjonering ved brudd på forskriften, med f. eks bøter, inndragning 

av rett til å drive turproduksjon, etc. Vi legger til at i trå med nye vedtekter har Visit 

Svalbard også sanksjonsmuligheter ovenfor medlemmene.  

Vi legger også til at veiledning, informasjon om sikker ferdsel, regler for ferdsel og dyreliv, 

samt tilstedeværelse i områdene fra Sysselmannens side er også tiltak vi foreslår tas i bruk. 

Oppsummering hovedpunkter: 

- Det legges vekt mulighet for fremtidig reisemålsutvikling og det må reflekteres i 

forskriften 

- Reiseliv må få muligheter til bærekraftig utvikling innenfor rammene av 

naturverdiene. 

- Bestemmelsene må også ta hensyn til den såkalte «ny normalet» innenfor utvikling 

av et fremtidsrettet naturbasert reiseliv.  

- Vi ønsker ikke at gårsdagens situasjonsbilde og virkelighet skal være utgangspunkt 

for å forvalte et fremtidsbilde vi foreløpig fullt ut ikke kjenner innholdet i.  

 

Helhetlig regelregime: 

I 2020 og 2021 gjennomføres det flere større forvaltningsprosjekter tilknyttet 

miljøregelverket, og som potensielt vil berøre og begrense reiselivets muligheter for å drive 

sin virksomhet. Nå er det en utbredt bekymring for at alle nye planer for endringer av 

eksisterende og utarbeidelsen av nye forvaltningsregimer skal ødelegge denne skjøre 

balansen, og spenne beina under den lønnsomme – og forsvarlige – turismeaktivteten. 

Videre er det en bekymring at mengden initierte og planlagte reguleringer verken samkjøres 

eller ses helhetlig på, som kan ramme både reiselivets muligheter for ferdsel og 

naturopplevelser.  

Myndighetene har igangsatt mange og omfattende reguleringsprosesser på Svalbard som 

virker i samtidighet. Disse vil samlet sett og individuelt få konsenser for næringa, reisemålet, 

lokalsamfunnet, verdiskapning, utviklingsmuligheter mv. Konsekvensene av de samlede 

reguleringene må derfor også vurderes mht hvordan de virker i samtidighet og forsterker 

og/eller motvirker hverandre. Det vanskelig å se hvordan totaliteten av reguleringer vil 

påvirke hverandre. Og hva det helhetlige resultatet vil bli. Vi er bekymret for at i en 

balansert samhandling av ulike verdier, blir det vanskelig å se hvilke konsekvens forslaget vil 

ha og hva den helhetlige påvirkningen vil bli.  



 

 

Visit Svalbard ønsker å prioritere tett oppfølging av alle prosessene, og vil bidra med 

kompetanse, innsikt og kreativitet for å finne gode og fremtidsrettede løsninger. 

Et tydelig og forutsigbart regelverk er en viktig forutsetning for god forvaltning av 

miljøforsvarlig næringsdrift på Svalbard, og reiselivsnæringa er avhengig av forutsigbare 

rammevilkår som legger til rette for bærekraftig utvikling.  

Det er utfordrende å få helhetlig innsikt i hvordan de ulike reguleringene vil virke i 

samtidighet, og vi ber derfor om at myndighetene tar hensyn til at både tungoljeforbud, 

sertifiseringsordninger og forslag til utvidelse av Nordenskiold Land nasjonalpark, inkl. 

forskrift om Nordenskiold Land nasjonalpark - og andre varslede justeringer av 

miljøregelverket, vil påvirke reiselivets mulighet til å bidra til utvikling og lokal verdiskapning 

på Svalbard.  

På tross av komplekse, omfattende og krevende prosesser som pågår samtidig, vil Visit 

Svalbard bidra konstruktivt i dette arbeidet. Det samme gjelder fremtidige høringsprosesser.  

Vi vil i tillegg ta initiativ i næringen, med sentrale og lokale myndigheter og politikere, til en 

diskusjon om retning, rammer og muligheter for bærekraftig og fremtidsrettet reisemål- og 

produktutvikling, når reiselivsnæringa skal gjenoppbygges og videreutvikles etter den 

pågående krisen. 

 

Med vennlig hilsen 

Visit Svalbard  

 

Ronny Brunvoll       Trine Krystad 

Daglig leder       nestleder 

 

 


