Innspill til «forvaltningsplan for sentral-Spitsbergen»
Basecamp Explorer (BC) har operert på Svalbard i 20 år. Vår grunnpilar er bærekraftig turisme med
betydelig vektlegging av lokale forhold. Dette viser vi kontinuerlig i våre virksomheter både på
Svalbard og i Kenya. Vår filosofi er unike opplevelser med små grupper guidet av kompetente guider.
Som eneste aktør har vi anlagt overnattingssteder utenfor Longyearbyen, med myndighetenes
tillatelse. Vi har således lagt ned majoriteten av våre investeringer der. En forvaltningsplan som
legger ferdsel-begrensninger i den vestlige delen av den planlagte utvidelsen av Nordenskiöld land
nasjonalpark mener vi vil kunne ha negative konsekvenser på flere måter.
Isfjord Radio er et av tre hotell utenfor Longyearbyen som brukes kommersielt. Hotellet i Barentsburg
og Pyramiden de to andre. Dette er kjente plasser, som både kommersielle og private kjører til på
vinterstid med scooter.
Rutene blir betegnet som «trygge» i mars og april, da det alltid er kommersielle aktører som er tidlig
ute å «legger rute». Gjennom sesongen er det også en fast trafikk hit, så man vil oppleve å treffe folk
på disse rutene, noe som både virker betryggende, og kan i noen tilfeller også være det, om man skulle
behøve hjelp.
Selv om en eventuell innstramming i ferdsel i dette område ikke vil ramme hovedtrase til Barentsburg
eller Isfjord Radio, ser vi at det kan begrense muligheten for alternativer om det skulle være behov for
det. Med utfordringer som skred, is på bakken, parti med mye snø eller vann er man veldig ofte
avhengig av å kunne ha en alternativ rute for å kunne velge den tryggeste ruten. Basecamp Explorer
Spitsbergen mener at dette ikke bare vil kunne ramme våre beskjedne gjestedøgn på Isfjord Radio
men at ved å redusere muligheten for alternative ruter i verste fall vi kunne føre til flere ulykker. I
tillegg vil man også kunne spørre seg om ikke det å redusere adkomstmulighet til hotell vil kunne føre
til flere camper i felt.

Basecamp Explorer Spitsbergen mener med dette at man ikke bør legge ytterligere begrensninger for
ferdsel innenfor område 10, og hensyntar dette i jobben med forvaltningsplan for Nordenskiöld land
nasjonalpark.
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