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Dato: 26.1.2022 
 
 
Svar høringsutkast ferdselsrestriksjoner på fjordis med høringsfrist 01. februar 2022. 
 
Sendt til: 
Sysselmesteren på Svalbard 
Visit Svalbard 
 
 
Utarbeidet av: 
Arctic Wildlife Tours AS  v/Svein Wik 
 
 
Om Arctic Wildlife Tours AS 
Arctic Wildlife Tours AS (AWT) er et selskap registrert på fastlandet Norge og som etablerte 
seg med turisme på Svalbard i 2016. Før det drev undertegnede turisme under Svein Wik AS 
siden 2010. Siden det har AWT drevet med overskudd fram til 2020 og corona krisen.  
 
Ansatte pr 2022:   3 
Innleide guider pr 2022: 5-6 
Forventet omsetning for 2022: NOK 18 Mill 
 
AWT konsept 
AWT selger «nærhet til natur» basert på bruk av tid i naturen. Konseptet betyr ikke at 
nærhet i antall meter er avgjørende, dette er viktig å fremheve. Nærhet kan være et opphold 
ved en hvalrosskoloni som kan vare 10 timer. Eller å ligge stille i drivisen med fartøyet for å 
oppleve stillhet, lys og værskiftinger eller dyreliv som kommer inntil fartøyet. 
 
«Nærhet til natur» er et konsept som skal gi gjestene våre en unik opplevelse av en 
uforstyrret natur. Om det er et dyr, en fuglekoloni eller et landskap så handler hele 
konseptet om en følelse av nærhet til naturen man ferdes i. Konseptet inneholder også et 
element av at gjestene ønsker å fotografere denne naturen. AWT sitt fokus er å selge 
naturopplevelse som sprer kunnskap om natur og skaper følelse for natur. Våre gjester og vi 
som guider og reiseledere vil være ambassadører for naturen vi ferdes i. 
 
AWT og vinterturer på Svalbard 
Grunnet tidligere års ferdselsforbud på islagte fjorder som Van Mijen fjorden, Tempelfjorden 
og Billefjorden gjør selskapet trolig sin siste vintertur nå i 2022. Dette er en trist utvikling og 
helt unødvendig utvikling for Svalbard og Longyearbyen. En situasjon skapt av forvaltningen, 
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Miljødirektoratet og enkeltpersoner knyttet til disse instansene. For 4-5 år siden arbeidet 
AWT med å skape et produkt basert på vinterturisme men premissene og forutsigbarheten 
for hvordan Svalbard vil gi mulighet for dette i framtiden har begrenset dette. AWT anså 
dette til en verdi av mellom NOK 2 – 3 Mill årlig for selskapet basert på 2-4 organiserte turer. 
Dette er hva vi taper årlig grunnet disse restriksjonene. 
 
Ferdselsforbud basert på feil grunnlag. 
Restriksjonene er også delvis basert på feil grunnlag. Norsk Polarinstitutt skriver i sin 
kunnskapsbaserte forskning at fjordisen på alle tre nevnte fjorder IKKE er gunstig for 
ringselynglinger grunnet lite snø på isen der ringselens unger fødes oppe på isen. De fleste 
unger blir predatert av polarmåke og fjellrev. Samtidig finnes det enorme areal med fjordis 
på Svalbard som aldri får besøk av et eneste menneske gjennom vinteren og i den tiden 
ringselen føder unger. Kun nært brefrontene på de tre fjordene vil det være forhold for a 
ringselunger kan fødes og være skjult under snø og is. Dette fordi det ligger mer baks og snø 
som samles ved brefrontene.  
 
Fornuftig ferdsel i god avstand fra sel vil trolig heller være prevantivt for denne type 
predasjon på ringselunger, etter vår mening og erfaring. 
 
Det finnes forskning ved NP på at isbjørn kan forstyrres av scootertrafikk på lengre 
avstander. Dette er noe som det er mulig å skape et fornuftigere regelverk enn å sperre alle 
fjordene helt for ferdsel. Regelverket som finnes pr dags dato er godt egnet i denne 
sammenhengen, der det er forbudt å oppsøke isbjørn og forstyrre dens adferd. I tillegg kan 
deler av fjordisen på de tre nevnte fjordene få et ferdselsforbud på is. 
 
Svalbard som naturambassadør. 
Et viktig element er at turismen på Svalbard er basert på å selge opplevelser til gjester fra 
hele verden. Den opplevelse og følelse en opplevelse av en brefront eller å se en isbjørn i 
god avstand ute på en islagt fjord er uvurderlig for å skape holdninger til naturvern ute i 
verden. Dess flere skildringer, bilder og videoer som publiseres fra denne naturen dess 
sterkere vil jordens befolkning ønske å ta vare på arktisk natur. Dette er faktisk et ansvar 
Longyearbyen og Norge burde forstå og ta på seg i denne sammenhengen. 
 
Ny turistforskrift er på høring og det vil trolig bli krav om sertifisering av guider på Svalbard. 
Vi som er guider har allerede en erfaring som er uvurderlig, fra felt. Den er ikke tillært inne 
på et kontor men i møter med dyrelivet på Svalbard. Med sertifisering av guider vil det være 
liten grunn til å samtidig stenge ned større og større areal på Svalbard. 
 
Konkret forslag til begrenset ferdsel. 
 
Tempelfjorden. 
AWT foreslår å stenge isen på Tempelfjorden på nordsiden av fjorden. Det betyr at 
turistfølger kan ferdes den vanlige ruten fra Fredheim og inn mot brefronten i fjorden. Det 
vil da måtte lages kart der en midtlinje i fjorden markerer området det ikke er lov å ferdes i. 
Dette er også fornuftig etter som nordsiden av fjorden har usikker is enkelte steder. Dette vil 
gi lokale bedrifter i Longyearbyen, fastboende og andre aktører mulighet til å oppleve 
brefronten og enkelte ganger dyreliv uten fare for miljøet. 
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Billefjorden. 
AWT foreslår samme type begrensning her. En begrensning kan være en linje fra 
Nordenskjoldbreen i retning av Mimerbukta og Pyramiden som også skaper ferdselsforbud i 
Petuniabukta. Altså vil nordsiden av Adolfbukta samt Petuniabukta ha ferdselsforbud. 
Ferdselsvei over isen i Petuniabukta for scootertrafikk over til Dicksonfjorden og Ny Ålesund 
må være tillatt korteste farbare vei. Dette vil beskytte store områder av isen i Billefjorden. 
Petuniabukta er et viktig område for dyreliv i Billefjorden. Samtidig kan turistfølger oppleve 
en brefront og en del dyreliv. Det skaper også gode muligheter for lokale aktører i 
Longyearbyen for å opprettholde variasjon i sitt turopplegg. 
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Van Mijen fjorden. 
AWT foreslår en linje trukket fra midt i Rindersbukta der ferdsel blir tillatt på nord og 
østsiden. I tillegg trekkes en linje midt i selve Van Mijen fjorden fra Ottoneset og utover i 
fjorden. Ferdselsforbud vil her bli på sørsiden av fjorden. Dette gir mulighet til fortsatt 
ferdsel og salg av opplevelser på nordsiden og østsiden i fjorden. Det vil gi et svært godt vern 
av dyrelivet også i denne fjorden. 
 

 
 
Avstand til brefront. 
AWT foreslår også en generell avstandsbegrensning på 500 meter til alle brefronter. Dette 
for å verne det beste området for ynglende ringsel og isbjørn. 
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Landskap i Adventdalen. De fantastiske opplevelsene Svalbard gir er nå i ferd med å forringes. Hvorfor skal man 
reise til Svalbard om ikke deler av naturen der kan oppleves på en fornuftig måte? 
 
Oppsummering. 
Med bruk av fornuft kan naturen få flere beskyttede områder om vårt forslag tas til følge. 
Det vil være dumt av myndighetene å stenge isen på disse fjordene i den tro at det blir en 
bedre situasjon for naturen på Svalbard. Et slikt vern er kortsiktig der Svalbard og 
Longyearbyen vil miste aktivitet og fastboende nordmenn som over tid vil forlate øygruppen. 
Vi er sikre på at et slikt vern som foreslått i vårt innspill vil gjøre disse prosessene enklere og 
ikke skape omtrent kun misnøye hos næringsaktører og lokalbefolkning i Longyearbyen.  
 
Selv har jeg arbeidet med og for naturvern i 35 år på min måte. Naturbasert turisme er svært 
skånsom bruk av natur som også genererer økonomisk verdi. Det er vel og bra med 
verneområder men man kommer til slutt til et punkt der folk mister tilliten til myndigheter 
og forvaltere. Dit er vi nå kommer for Svalbard. Mange steder i verden er naturbasert 
turisme viktig miljøtiltak og vern. Det er viktig at denne filosofien nå endres også i Norge og 
at dette blir mulig i framtiden.


