Oppsummering oppstartsmøte 4. desember 2019
Arbeidsgruppe for Næringsliv og Reiseliv
Hovedhensikten med forvaltningsplanen: Legge til rette for og styre bruken slik at målene om økt
lokal verdiskapning og gode opplevelser for de besøkende oppnås.
Til stede:
Trine Krystad (Visit Svalbard), Sveinung Lystrup Thesen (SNSK), Jan Morten Ertsaas (SNSK), Borghild
Yttredal (vara Svalbard næringsforening), Jon-Einar Lockert (Visit Svalbard), Erlend Marø (Svalbard
Guide Association) og Sigmund Andersen (vara UiT- Arktisk Naturguide), Aud Andersen
(Sysselmannen og sekretær)
Ikke tilstede:
Terje Aunevik (Svalbard Næringsforening og leder av arbeidsgruppen), Frigg Jørgensen (AECO),
Carsten Rolland (UiT - Arktisk naturguide)
Hensikten med møtet var å presentere seg som deltaker og bakgrunn, samt legge en møteplan for
arbeidet i gruppa. I Terjes frafall, tillot sekretæren å lede møtet.
Sekretæren presenterte forslag til spørsmål som Sysselmannen mente er viktig å får svar på i
arbeidet med oppdragsbrevet, og at disse var ment som et hjelpemiddel for å skape diskusjon og
andre spørsmål. Videre å gjenta at det er Forvaltningsplanen for Sentral –Spitsbergen og utvidelsen
av Nordenskiöld Land som har prioritet, siden det er avsatt lenger tid til mulig vern av Adventdalen.
Deltakerne ble spurt om sine forventninger og ambisjoner for arbeidet fremover, samt kommentarer
til fellesmøtet i forkant.
Det ble etterspurt et grundigere kunnskapsmateriale når det gjaldt verdien av ferdsel nærings- og
kvalitetsmessig, samt motivasjonen for ferdsel for fastboende og andre. Dette videreformidles
spesielt når det gjelder utredningen om mulig vern av Adventdalen.
Området som skal utredes med tanke på næringsvirksomhet og friluftsliv er et av de viktigeste for
Longyearbyen, og deltakere uttrykte et dilemma når det gjelder isbjørn og ferdsel sommer og vinter.
Visit Svalbard fokuserte på fremtidens reiseliv og trakk frem spørsmål om hvilke verdier som da må
sikres.

Oppsummering av møtet:




Sekretær kommer med forslag til en møteplan med tidslinje og møter på dagtid.
Referat etter sendes på sirk før publisering
Avgjøre agenda for neste møte etter hvert møte

Forslag til møteplan 2020:
14. januar
4. februar
3. mars

2. april.
Møtedeltakere må forberede seg før hvert møte for å sikre et effektivt møte. Ved behov blir det lagt
til rette for arbeid på papirkart.
Neste møte: Tirsdag 14. januar kl. 13:00 – 15:00 Møterom Sarkofagen hos Sysselmannen.
Innkalling blir sendt ut på e-post i forkant.
Til neste møte skal gruppen forberede og svare på følgende:
Fra oppdragsbrevet

Spørsmål til arbeidsgruppen:

Styre ferdsel og annen aktivitet,
skjerme sårbare naturverdier.

Hvilke områder er viktige for næringsliv?
Hvilke områder er viktige for forskning/utdanning?
Hvilke områder er viktige for lokalbefolkningen?
Hva er det som styrer ferdselen til din organisasjon?
Hvilke grep kan forvaltningen gjøre for å skape gode
rammevilkår for ferdsel og bruk?
Hvilke områder/traseer er viktige (motorisert /ikkemotorisert)? Alternativer
Hvilke områder kan egne seg for midlertidig innretninger
og leire? Alternativer

Vurdere sonering i særskilte
områder

Foreløpig milepæler i arbeidet i gruppene:
Medio januar – Gjennomgang av deler av kunnskapsgrunnlaget
Uke 12 –

Felles møte med alle arbeidsgrupper vedrørende status så langt

Uke 18-

Frist for innspill 1. mai 2020

