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Det er forståelig at Norge ønsker å verne sine interesser - i dette tilfellet å beskytte et område 
for inngripende bruk, slik som ved gruvedrift og storstilt turisme. Ved å utvide nasjonalparken 
oppnår man en generell verning av området, noe vi ønsker velkommen. 
Mineralutvinning, med sine tunge kjøretøy, vil definitivt forstyrre den (relativt) urørte naturen i 
Van Mijenfjorden. Det samme vil storstilt masseturisme fra cruiseskip og store turistfølger på 
skuter. 
 
Vi mener derimot at det er helt feil og unødvendig å gjøre et så inngripende tiltak som å i praksis 
stenge av fjorden for fastboende som ønsker å bruke naturen i området på skånsomt vis. 
 
Det er faktisk helt hårreisende at Sysselmannen i det hele tatt hevder at dette er nødvendig - 
begrunnet i hva? Det finnes ingen data. Kunnskapsinnhentingen som Sysselmannen fremlegger 
(ifm midlertidig ferdselsforbud) gir ingen råd om ferdselforbud, og overhodet ingen data som 
tilsier at det er nødvendig med et ferdselsforbud. Polarinstituttet presiserer enda til at Van 
Mijen og Van Keulen er mindre viktige fjorder for isavhengige arter, enn østsiden av Svalbard. 
To skarve binner som suller rundt inni fjorden, kan ikke kalles grunnlag for å stenge for all 
motorisert ferdsel. I 2015 anslo man at Svalbard-bestanden av isbjørn var økende fra forrige 
telling, som var i 2004 og bestanden ble anslått til å være rett i underkant av ett tusen dyr.  Man 
kan jo også argumentere med det faktum at de to binnene stadig får kull, et sikkert tegn på at 
de trives til tross for aktiviteten som er i dag. Den lille aktiviteteten som allerede er i fjorden vil 
jo også avta ytterligere, i årene fremover nå som Svea legges ned, og Slakbreen begynner å bli 
ufremkommelig pga surging og bresprekker. Når det gjelder hypotetisk forstyrrelse av ringselen, 
er jo faktisk ringsel-bestanden så bærekraftig at det til og med er jakt på den, per i dag. 
 
Forslaget om ferdselsforbud føyer seg inn i en rekke inngripende restriksjoner de siste årene, 
hvor Sysselmannen ikke gjør forskjell på fastboende og turister. Det bør være forskjell på hva 
som skal være tilgjengelig for masseturismen, og hva som skal være tilgjengelig for oss som 
faktisk bor her. Flere år på rad har Sysselmannen stengt ned fjorder på kort varsel og over en lav 
sko, i en slags massiv kollektiv avstraffelse, fordi enkeltpersoner har brutt reglene for ansvarlig 
ferdsel. Det går hardest ut over oss som bruker naturen mest - hytteeiere, fastboende og små 
turoperatører som driver med skånsom turisme, med eksklusive skreddersydde turer for små 
følger, slik som for eksempel Jason Robert og Stefano Poli. Seriøse aktører med solid 
lokalkunnskap, og sterk forankring i samfunnet her oppe gjennom en årrekke. Man kan jo spørre 
seg hva slags styreform Svalbard egentlig tilstreber? Her finnes ikke noe medvirkning eller 
lokaldemokrati i hvert fall. I stedet har vi en myndighet som bedriver kollektiv avstraffelse, 
innfører impulsive restriksjoner uten noen som helst faglig forankring, pålegg og restriksjoner 
som innbyggerne selv er sterkt imot, og som oppleves vilkårlige. Nå har vi tydeligvis også 
proforma høringsrunder der ingen av de tallrike innspillene blir lyttet til. 



 
Det er spesielt ille at forslagene til hvor og hvordan man skal krysse isen (tett ved land/grunner), 
strider imot generelle sikkerhetsråd for hvordan man ferdes på is. Vi som har mange års fartstid 
på fjordisen vet at det er langs land, at isen er mest utrygg å ferdes på. Her er det både grunner 
med økte havstrømninge og elveutløp som gjør isen tynn og mer overvann. Ofte er det også 
åpne råker i disse områdene. Senest i 2016 var det stygge råker utenfor Dom Miguelodden. 
Samme situasjon utenfor Langneset. Det å tvinge folk til å kjøre langs land vil før eller siden 
medføre at noen kjører ned i en råk, med potensielt fatale følger. Det å kunne kjøre lenger ut på 
isen, nærmere midten av fjorden, vil være tryggere for vedkommende som ferdes og i tillegg 
skåne bjørnen for forstyrrelser, da det gjerne er nærmere land selhullene ligger og isbjørnen 
jakter. Midtfjords er som regel isen mer bar for snø og egner seg dårligere til selhi. 
 
Vårt forslag er at nasjonalparken utvides slik som angitt i skissen fra Sysselmannen - men et 
generelt ferdselsforbud for motorisert ferdsel på sjøis er ikke nødvendig. Slik forslaget 
foreligger, vil det virke mot sin hensikt og snarere forstyrre isbjørnen. Det vil også gjøre 
sikkerheten på isen betydelig dårligere. Om man er bekymret for dyrelivet (selv om ingen data 
understøtter en slik bekymring), kan man innføre ferdselsforbud/regulering for masseturisme. 
Det bør også gjøres unntak for hytteeiere, slik at de faktisk kan krysse isen der hvor isen er 
tryggest - det er bare tre hytter dette er aktuelt for - hyttene som ligger på sørsiden av Van 
Mijen fjorden. Enkelte år er isen så dårlig at det er helt uforsvarlig å tvinge hytteeiere til å kjøre 
på vestsiden/utsiden av Ottoneset. Tidligere har vi vært i kontakt med Sysselmannen og drøftet 
dette problemet. Vi ble da spurt om vi ikke bare kunne kjøre rundt Rindersbukta, i stedet for å 
krysse over isen. Dette er et glimrende eksempel på at man må vite hvordan et område ser ut, 
for å kunne forvalte det på en fornuftig og forsvarlig måte. Enhver som har vært i Rindersbukta 
vet at det er hverken er mulig eller forsvarlig å kjøre rundt langs land for å komme seg på 
sørsiden av Van Mijen. Et annet spørsmål er om det virkelig ville være ønskelig å kjøre i 
morenen, oppå eventuelle bjørnehi, i stedet for å krysse den flate, oversiktlige isen? Vår erfaring 
er at hytteiere i området utelukkende har stor respekt for dyrelivet og som regel kjører man opp 
i høyden for å få overblikk over isforholdene. Så ser man hvor det er trygt å krysse (uten råker 
og overvann), og velger en rute langt unna eventuelle selhull og isbjørn. 
 
Vi ser frem til å høre Sysselmannens vurderinger på høringsinnspillene som nå kommer. Det 
minste man kan forvente, er at eventuelle restriksjoner har en solid faglig begrunnelse. 
Kunnskapsinnhentingen som foreligger, gir ingen råd om, eller grunnlag for, et generelt 
ferdselforbud. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Winjar og Tina Skjelten 
 


