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Tilbakemelding på oppstart av arbeid med forvaltnings- og verneplaner

Hei,
Usikker på om denne ble hengende i systemet (ut-boksen) hos oss og sender for sikkerhet skyld på nytt.
Hilsen Jan Morten
Jeg viser til melding om oppstart av arbeid med forvaltnings- og verneplaner 2019, med
tilbakemeldingsfrist 15. oktober.
Store Norske vil bemerke at næringsinteresser utover reiselivet ikke er involvert i denne prosessen. For
Store Norskes del gjelder, selv om vi har flere næringsvirksomheter, i denne sammenheng primært
bergverksinteresser. Utredningsområdet dekker hele sentrale Spitsbergen, hvor Store Norske har det
meste av sine utmål. For Store Norske er det viktig at disse langsiktige, strategiske rettighetene ikke
uthules ytterligere. Vi vil også bemerke at vi har eksisterende og langsiktige planer for drift i Gruve 7.
Selve Gruve 7 rammes ikke av vern av Nedre Adventdal, men omfattes av forvaltningsplanen.
Transportveien til og fra gruva ligger imidlertid i verneplanområdet.
Av setningen «Det vil være lite aktuelt å begrense motorisert ferdsel på eksisterende hovedveg, og ikkemotorisert ferdsel til private hytter vil trolig heller ikke bli regulert» (pkt. 2.3.2) forstår vi det slik at det
trolig ikke blir lagt begrensninger på transporten. Setningen viser imidlertid hvilket nivå man ønsker å
legge seg på i vernearbeidet. Store Norske er bekymret for at vernet vil utelukke næringsaktivitet ikke
bare i selve verneområdet, men også i tilstøtende områder, som erfaringsmessig også i praksis rammes
av vern gjennom bla ferdselsbegrensinger. Store Norske har, som kjent, bl.a. en betydelig
mineralforekomst i Operafjellet.
Som en betydelig arbeidsgiver i Longyearbyen og leverandør av norske, helårlige arbeidsplasser med lav
turnover er vi også bekymret for vernearbeidets begrensning for fastboendes og hyttefolks
ferdselsmuligheter hvis nivået man legger seg på er at «ikke-motorisert ferdsel til private hytter vil trolig
heller ikke bli regulert».
Store Norske er også grunneiendomsforvalter (riktignok kun fram til og med første kvartal 2020) i store
deler av utredningsområdet, og har således interesse av regelverket grunnen skal omfattes av.
Når det gjelder utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark har vi som kjent behov for tilstrekkelig
fleksibilitet for miljøprosjektet i Svea. Også når det gjelder mulig etterbruk ønsker vi å påpeke at
bygninger som blir stående igjen (kalde bygg), kan benyttes til felleskapets beste. I tillegg har vi
betydelige utmål i dette området som vi ønsker å holde i hevd.
I kraft av Store Norskes åpenbare interesser i utredningsområdet finner vi det svært overraskende at vi
ikke er tiltenkt en plass i en av arbeidsgruppene for prosessen. Vi er også overasket over at eksisterende
og fremtidige næringsinteresser ut over reiseliv ikke er adressert i planarbeidet. Store Norske ønsker å
delta i en arbeidsgruppene, og foreslår at reiselivsarbeidsgruppen gjøres om til en næringslivsgruppe,
som også inkluderer andre næringer enn reiselivet, og at vi deltar i denne.

Med vennlig hilsen / Best regards,
Jan Morten Ertsaas
Administrerende direktør/ CEO
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
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