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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 18. juni 2019.
DMF med Bergmesteren for Svalbard har gått gjennom oppstartsmeldingen og ønsker
å komme med en del faktaopplysninger når det gjelder de forskjellige lokalitetene.
Utvidelse av Nordenskiöld Land Nasjonalpark:
Utvidelsen vil berøre en del utmål som tilhører Store Norske Spitsbergen Kulkompani
AS. Følgende utmålsgrupper vil bli berørt: Sinkholmen nr. 1-2, Kolfjellet nr. 1-4 (disse
utmålene ligger innenfor verneområder), samt utmålsgruppene Indre Lågfjord nr. 1-5,
Indre Lågfjord nr. 6-62, Indre Lågfjord nr. 63-81 og Nordre lågfjord nr. 1-13
Det er ingen funnpunkter i området. De siste funnpunktene gikk ut i perioden 6-10.
september 2019.
Av problemstillinger som bør belyses i forbindelse med utvidelsen kan ne vnes er
etterlatenskaper etter oljevirksomheten i området i begynnelsen av 1960-årene. Dette
gjelder følgende:
- Brønnen Bellsund nr. 1, boret av Norsk Polar Navigasjon i perioden 1967-1981.
Boringene ble avsluttet etter at brønnen var boret ned til 405 m. Det er ikke meldt
om funn eller spor av hydrokarboner i forbindelse med boringen.
- Brønnen Vassdalen nr. II, boret av Trust Arktikugol i perioden 1985-1987. Brønnen
er boret ned til et dyp av 2 481 m. Under boringen ble det flere steder påtruffet
gass (metan). Gassmengdene var ikke drivverdige.
- Brønnen Vassdalen nr. III, boret av Trust Arktikugol i perioden 1988-1989.
Brønnen er boret ned til 2 352 m.
- Brønnen Ishøgda nr. 1boret av Caltex/Amoseas i perioden 1965-1966. Brønnen er
boret ned til et dyp av 3 304 m. Ishøgda nr. 1 som ligger ved Blåhuken ble befart
av DMF med Bergmesteren for Svalbard og Sysselmannen høsten 2018 og det ble
da registrert at selve borhullet ligger i en avstand av 30 m fra strandkanten. Det
bør derfor foretas jevnlige observasjoner av hvor raskt kysterosjonen foregår i
dette området med tanke på tiltak.
I forbindelse med boringen av brønnen Ishøgda nr. I (1965-66) kan nevnes at det var et
uhell med en lekter tilhørende boreselskapet. Lekteren inneholdt dieselolje og

havarerte som følge av et uvær høsten 1965. Mengde diesel om bord er ukjent.
Lekterens tilstand er også ukjent. I forbindelse med oppryddingen etter boringen skal
det også være dumpet en del jernskrap i fjorden.
Vurdering av styrket vern av nedre Adventdalen:
En eventuell styrking av vernet for nedre Adventdalen vil berøre en del utmål som
tilhører Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og Austre Adventfjord AS.
Utmålsgruppene som vil bli berørt er: Longyeardal nr. 21-30, Longyeardal nr. 31-35,
Adventdal nr. 1-13 og 14-22, Indre Adventdal nr. 1-6 og Operafjellet nr. 1-7. Når det
gjelder Austre Adventfjord AS vil utmålsgruppen Hiorthhamn nr. 1-10 bli berørt.
Ytterligere problemstillinger som bør belyses i forbindelse med et eventuelt styrket
vern av nedre Adventdalen er:
-

Hvordan et styrket vern vil virke inn på fremtidig aktivitet til CO 2-laben som ble
etablert i området
Adkomst til og aktivitet ved Store Norskes borkjernelager ved Gruve 5 i Endalen.

Utover dette har Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
ingen merknader til oppstartsmeldingen.
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