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Oppstartsmeldingen til mulig vern av Nedre Adventdal, 17/01164-4
LoFF ser positivt på at dette arbeidet har startet og ønsker å være en aktiv part i det videre
arbeidet. Dette begrunnet i den økte trafikken som har kommet i hele Område 10 de senere år
som ser ut til å øke mer i årene som kommer.
LoFF har ved flere anledninger tidligere anmodet om midlertidig ferdselsforbud i deler av
Nedre Adventdal i fuglenes hekkeperiode og vil gjenta dette her.
En generell betraktning er at med økt ferdsel fra både lokalbefolkning og turister, vil det kreve
tilrettelegging og oppsyn for å sikre fugle- og dyrelivet i årene som kommer.
Rehabilitering og rewilding
Uten å gå i detaljer her gjør vi en kort gjennomgang av lokaliteter som med fordel kan
rehabiliteres.
1. Utløpet av Longyearelva mot LoFFhuset
Dette var tidligere et av de viktigste hekkeområdene for rødnebbterne. Elvedeltaet fra
Longyearelva strekker seg fra naustområdet i Sjøområdet helt til LoFFhuset og møter
mudderfjæra fra Adventelva. Dette er fortsatt et viktig hekkeområde for rødnebbternene og et
raste- og næringsområde for mange våtmarks- og sjøfuglarter. Fysisk tilrettelegging bør
gjøres i dette området. Gjerne knyttet opp til skisser som Svalbard turn tidligere har
presentert. Både rydding av skrapmetall i fjæresonen og bygging av fysiske installasjoner for
terner bør diskuteres.
2. Mudderflatene mellom LoFFhuset og hundegårdene/ærfuglkolonien
LoFF har gjort et eget innspill til et forprosjekt til Svalbards miljøvernfond som går på å
kalkulere hvordan en tilbakeføring til opprinnelig landskap og i tillegg lage ei stor øy kan
gjennomføres.
3. Ærfuglkolonien
En egen delplan bør lages for å sikre ærfuglkolonien samtidig som det legges til rette for en
sikker trafikkavvikling og gode muligheter for besøk til kolonien for lokalbefolkning og
turister.
4. Dammene langs Todalsveien
Ferdselsforbud i hekketida rundt dammene bør opprettes. LoFF har spilt inn dette tidligere.
5. Lomdammen
Ferdselsforbud i hekketida rundt Lomdammen og smådammene vest for Lomdammen bør
opprettes. LoFF har spilt inn dette tidligere. Enkel tilrettelegging for å sikre smålom flere
hekkeplasser kan gjennomføres både her og langs Todalsveien, i tillegg til det som allerede er
gjort.

6. Masseuttaket i Bolterdalen
Når det blir slutt på masseuttaket på nordsiden av hovedveien til Gruve 7, hadde det vært flott
om den dammen som allerede har kommet som et resultat av masseuttak, kunne utvikles til en
dam med øyer til bruk for gjess, ender, smålom og vadefugler.
Tilrettelegging for lokalbefolkningen og turistenes bruk av Nedre Adventdal
Gjennom de siste årenes økte brukt av naturen for å gå på tur, ser man at stier oppstår og at
våtområder får så mange dype fotspor at områder blir skadet gjennom ødeleggelse av
vegetasjon og drenering av våtområder. Trafikken i terrenget må i enkelte områder dirigeres
over klopplagte strekninger og merking av stier må vurderes.
No go soner – ferdselsforbud
Fivelflya er et opplagt slik område i fuglenes hekketid.
Deltakelse i arbeidsgruppene
LoFF stiller med Georg Bangjord som vår deltaker i arbeidsgruppe «Lokal bruk». I tillegg
ønsker LoFF plass i arbeidsgruppen for «Reiseliv». Dette begrunnes med at LoFF er opptatt
av lokal tilrettelegging også for turister og mener at vi har kompetanse på området. Dersom
LoFF kan få delta i denne arbeidsgruppen også, vil Bjørn Frantzen representere LoFF.
Styrke naturoppsynet
I dag er det generelt et svakt naturoppsyn for Svalbard under ett og ikke noe bedre for Nedre
Adventdal. LoFF sine medlemmer påpeker overfor turister i stadig større omfang at den
atferden de utviser ikke er forenlig med de høye miljømål Norge har for Svalbard.
Jakt og fangst i nærområdene til bosettingene
I arbeidet bør man se på hvor grensene bør gå for hvor jakt og fangst skal foregå. I dag er det
en konflikt mellom de som vil oppleve svalbardrype også etter jaktstart. Fjellrype og fjellrev
er to karismatiske arter som det er svært vanskelig å få oppleve på fastlandet og i Europa
generelt. Slike nære naturopplevelser gir et sterkt fortrinn både for lokalbefolkning og turister.
Det er naturlig at en utvidelse av områder hvor det ikke skal jaktes og fangstes diskuteres.
Forskning på turisme og lokal bruk av naturen
LoFF ønsker at det gjøres forskning på konsekvensene av lokal bruk og tursitenes bruk av
naturen.
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