
 

 

Innledning: 

Det vises til Sysselmannens varsel av 18.06.19 om oppstart av arbeidet med 3 ulike 

forvaltnings- og verneprosesser: 

- Forvaltningsplan for Sentral-Spitsbergen 

- Utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark 

- Utredning av mulig vern av Nedre Adventdalen 

Vi viser også til kontakt på epost med Gunnhild Lutnæs av 10.10.19 og telefonsamtale 

24.10.19 hvor frist for å oversende innspill ble utvidet til 25.10.19. 

Visit Svalbard takker for involvering i arbeidet og muligheten til å gi innspill til forvaltnings- 

og verneprosessene.  

Visit Svalbards innspill knytter seg til våre medlemmers interesser, og den lokalt forankrede, 

helårlige og organiserte reiselivsnæringen. Hovedaktiviteten til våre medlemmer foregår i de 

områdene som er omfattet av oppstartsmeldingen.  

 

Nærings- og brukerinteresser og bruk av områdene i dag 

Longyearbyen skal være opplevelsesarena for tilreisende og fastboende. Reiselivets strategi 

er utvikling av bynære og bærekraftige opplevelser og produkter, og all aktivitet tar 

utgangspunkt i Longyearbyen og de bynære områdene. Disse områdene er derfor viktig for å 

kunne utvikle et helårlig reiseliv i tråd med myndighetenes føringer, og miljøforvarlige og 

bærekraftige rammer.  

Jf strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard skal bynær og bærekraftig 

næringsutvikling skje uten behov for ytterligere infrastruktur eller utfordre eksisterende 
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infrastruktur. For få muliggjøre en slik utvikling er områdene omfattet av oppstartsmeldingen 

svært viktige for en ansvarlig og bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen, og 

verdiskapning basert på naturopplevelser.  

Behov og planer om bruk av områdene i fremtiden  

Adventdalen: 

Visit Svalbard har utarbeidet et planprogram for delplan for aktivitetstraseer i Adventdalen. 

Planprogrammet ble vedtatt at Teknisk utvalg 20.05.2018.  

Delplanen for aktivitetstraseer i Adventdalen gir uttrykk for et behov som er godt begrunnet. 

Delplanen bør derfor inngå som et underlag som stadfester behovet for tilgjengelige arealer 

og tilrettelegging i Adventdalen. Dette arbeidet er kommet godt i gang, og er altså fremført 

til behandling i Teknisk utvalg. Planen dokumenterer allerede eksisterende bruk i området, 

og klarlegger videre utvikling og bruk av området.  

Med tilrettelegging, plassering og utforming av konkrete traseer kan det legges til rette for 

og hensynta natur- og kulturminneverdier i området. En tilrettelegging kan gjøres parallelt 

med en utredning av et eventuelt vern. Traseene vil være en måte å verne og vise fram 

disse verdiene. En slik tilrettelegging handler om å legge til rette for fine naturopplevelser i 

bynære områder. 

Vi viser til Delplanen for aktivitetstraseer i Adventdalen hvor begrunnelse for behov og bruk 

fremkommer https://www.lokalstyre.no/aktivitetsloeyper-adventdalen.6236680-486567.html 

Sentral-Spitsbergen, utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark: 

Visit Svalbard vil bruke anledningen til å understreke at områdene som er om fattet av 

oppstartsmeldinga er svært viktige for ferdsel, opplevelser og bærekraftig produktutvikling 

for lokal forankret og helårlig reiselivsnæring. Det gjelder bruk av områdene sommer og 

vinter, på land og til sjøs. Fjordene som ligger i disse områdene er en stor del av produktet 

Visit Svalbards medlemmer tilbyr tilreisende, året rundt.  

Området rundt Isfjorden omfatter det viktigste området for lokal reiselivsnæring, for 

opplevelser og verdiskapning. Dette vil også gjelde for fremtidig utvikling og bruk. 

Tempelfjorden nevnes spesielt fordi denne fjorden er et av de viktigste områdene for bynære 

tilbud, og området er mye brukt til aktiviteter. Tilgang til forsvarlig bruk og ferdsel på hav og 

sjøis samt landområdene er derfor avgjørende. Brefronten på Tunabreen viktig i produktene 

som tilbys, og vinterstid kategoriseres en tur hit som en lavterskel snøscootertur med lav 

vanskelighetsgrad. Denne turen lettere å gjennomføre, enn for eks. en lengre og mer 

krevende tur til andre siter. 

Generell kommentar er at lokalt forankret og organisert reiselivsnæring er interessert i dialog 

om mulig tiltak, differensiering og krav som kan settes til fremtidig aktivitet i disse 

områdene.  

Arbeidsgruppene: 

Visit Svalbard ser frem til å delta i arbeidsgruppe «reiseliv». Av oppstartsmeldingen fremgår 

det at Svalbard Cruise Network (SCN) inviteres til delta i arbeidsgruppen. SCN er avsluttet 

https://www.lokalstyre.no/aktivitetsloeyper-adventdalen.6236680-486567.html


 

 

som nettverk og inngår nå i Visit Svalbards aktivitet. Vi foreslår at arbeidsgruppa bygges ut 

med cruisefaglig kompetanse, fra f eks Longyearbyen havn.  

Vi foreslår også at arbeidsgruppa utvides med et bredere næringslivsperspektiv, f eks med 

deltakelse fra Svalbard Næringsforening.  

Vi håper det legges opp til jevnlige møter i arbeidsgruppa og brukermedvirkning gjennom 

hele planprosessen. Vi oppfatter videre at arbeidsgruppene skal involveres i arbeidet med 

begge forvaltningsplanene og verneplanen.  

Vi foreslår også at arbeidsgruppene følger hele prosessen også etter høringene, og blir 

involvert som aktive deltakere og bidragsytere frem til behandling i Mdir og KLD.  

Trine Krystad vil være Visit Svalbards representant i arbeidsgruppen. 

Prioritering: 

Vurdering av vern av Nedre Adventdalen må prioriteres først. En beslutning om eventuelt 

vern skal ikke foreligge før sommeren 2022, og bør prioriteres høyere enn det legges opp til i 

fremdriftsplanen. Adventdalen er det viktigste bynære området for utvikling av næring og til 

bruk for lokalbefolkningen, og det begrunner at et evt vern bør prioriteres avgjort før 

arbeidet med de to andre forvaltningsplanene igangsettes.  

Vi oppfatter at vern ikke er avgjort og at et evt vern skal klargjøres gjennom den kommende 

prosessen. Det er viktig for lokal reiselivsnæring at utvikling av naturbaserte 

reiselivsopplevelser ikke stoppes opp i påvente av avgjørelse om Adventdalen, og at et evt 

vern ei heller setter stopper for utvikling i tråd med f eks delplanen nevnt ovenfor og 

muligheter for videreutvikling av allerede eksisterende aktivitet i Adventdalen. 

Avslutning: 

Dette innspillet er utarbeidet av administrasjonen i Visit Svalbard. Vi tar forbehold om at på 

et senere stadie i prosessen må styret i Svalbard reiseliv involveres.  

Vi ser frem til oppstart av prosessen og til å bidra i til godt samarbeid for å finne gode og 

velfungerende løsninger i kombinasjon av natur og næring.  

 

Med vennlig hilsen 

Visit Svalbard  

Trine Krystad 

prosjektleder 


