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Det vises til kunngjøring på Sysslemannens nettside om at Sysselmannen ønsker innspill til
oppstartmeldingen for arbeidet med forvaltnings- og verneplanene for Sentral-Spitsbergen.
(https://www.sysselmannen.no/nyheter/2019/09/onsker-innspill-til-oppstartmelding/). Da AECO
ikke hadde anledning til å stille på innspillmøtet som fant sted i Longyearbyen 4. juli sender vi
våre innspill skriftlig.
Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) er en internasjonal, norskregistrert
organisasjon for ekspedisjonscruiseoperatører og relaterte virksomheter i Arktis. AECO jobber
for å fremme miljøvennlig, sikker og forsvarlig reiseliv. Organisasjonen har 75 medlemmer,
hvorav 46 er operatører og/eller skipseiere, med til sammen 60 fartøy som brukes til
cruisevirksomhet i nordlige farvann. AECOs medlemmer fraktet nærmere 20 000 passasjerer på
Svalbard i 2019. Våre medlemmer opererer i Isfjorden og har derfor interesse i å følge denne
forvaltningsprosessen.
AECO gir sin støtte til målsetningen om å lage en helhetlig forvaltningsplan for SentralSpitsbergen. AECO representerer seriøse operatører som er opptatt av skånsom og sporløs ferdsel
og ønsker å bidra i prosessen. AECOs syn er at er helhetlig og forutsigbar forvaltning er positivt
for det organiserte reiselivet på Svalbard.
AECO vil benytte anledningen til å fremheve organisasjonens gode erfaringer med å utvikle
stedspesifikke retningslinjer for sårbare lokasjoner som et ledd i forvaltningen av ferdsel og
turisme til disse område. AECO har, med støtte fra Svalbard miljøvernfond og innspill fra
Sysselmannen og relevante fagmiljøet, til å utvikle slike stedspesifikke retningslinjer for 21
steder på Svalbard.
Vi ser at oppstartsmeldingen anbefaler at AECO skal inngå i en arbeidsgruppe som representerer
reiselivet sammen med Visit Svalbard og Svalbard Cruise Network. Vi setter pris på muligheten
til å bidra til arbeidsgruppen. Ifølge kunngjøringen på Sysselmannens nettside oppfordres
aktuelle brukergrupper oppfordres til å oppnevne representanter til disse gruppene, og melde
dette inn dette samtidig med innspill til oppstartsmeldingen. AECO ønsker å oppnevne Frigg
Jørgensen, administrerende direktør i AECO, som representant for ekspedisjonscruisenæringen i
arbeidsgruppen for reiseliv. AECO ser frem til å bidra videre i denne prosessen.
Vennlig hilsen,

Frigg Jørgensen, Administrerende direktør
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