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Høringssvar – Midlertidig endring av motorferdselforskriften 

 

Vi viser til brev av 11.01.2022 hvor Sysselmesteren sender på høring forslag til midlertidig endring 
av § 8 i forskrift om motorferdsel på Svalbard.  
 
Innledning: 
I all hovedsak kommer Hurtigruten Svalbard til å gjenta de samme forslagene og innspillene som 
har blitt gitt ved de foregående års midlertidig endring av motorferdselforskriften. Av vedtakene 
som Sysselmesteren tidligere har fattet er ikke innspill i noen grad tatt hensyn til. Det er heller ikke 
mottatt respons på hvilken vurdering som er gjort av forslagene før vedtak fattes. Det hadde vært 
nyttig for oss å vite hvilken vurdering Sysselmesteren har gjort av innspillene og forslagene som 
tidligere er sendt inn. 
I tillegg til å repetere forslag som tidligere er kommet med, vil vi også foreslå at sesongen 2022 
brukes til å teste ulike tiltak, teste produktutvikling, gjøre undersøkelser, og til å samle erfaring og 
empiri, for oppdatering av kunnskapsgrunnlag –som innspill til den pågående høringen av 
miljøregelverket. 
 
Til oversendelsesbrevet: 
I oversendelsesbrevet skriver Sysselmesteren at endringene vurderes innført for å hindre 
forstyrrelse av sårbart dyreliv, herunder særlig isbjørn og ringsel. De foreslåtte endringene baserer 
seg i stor grad på erfaringer fra tidligere år, samt det aktuelle kunnskapsgrunnlaget. Endringer i 
disse premissene vil kunne medføre justeringer i de foreslåtte reglene. 
Sysselmesteren ønsker innspill på de områder og avgrensinger som foreslås. Sysselmesteren ber 
også om konkrete innspill på hvordan høringspartene benytter områdene, og hvordan partene vil 
berøres av ferdselsrestriksjoner i disse områdene.  
 
Naturopplevelser er kjernen i reiselivsproduktet: 
Vi anerkjenner at dyrelivet på Svalbard skal ha vern, og er enig i at det skal være regler som 
skjermer naturmiljø og dyreliv for unødige forstyrrelser. For Hurtigruten Svalbard er 
naturopplevelser kjernen i reiselivsproduktet.  
Vi oppfordrer derfor til en nøye vurdering av behov for endring av motorferdselforskriften for 
sesongen 2022. Generelt vil vi oppfordre til samarbeid med oss og reiselivsnæringa for å se på 
hvordan aktivitet kan utøves uten å forstyrre dyreliv – og hvilke verktøy man kan ta i bruk for at 
dyreliv skal forbli uforstyrret, selv i kombinasjon med ferdsel på sjøisen. Vi vil argumentere for at 
det lar seg gjøre, og vi vil be om at det tas hensyn til at utøvelse av turopplegg som 
næringsvirksomhet kan gjøres innenfor dette mulighetsrommet.  
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Prosess: 
Det har også foregående år blitt foreslått dialog og samhandling før midlertidige ferdselsforbud 
iverksettes. Bakgrunnen for forslag om dialog er at lokal reiselivsnæring representerer erfaring og 
kunnskap vi ønsker skal inngå i kunnskapsgrunnlaget til Sysselmesteren, samt mulighet for et tidlig 
varsku om endringer som Sysselmesteren vurderer. Vi mener dialog og prosess vil gi gjensidig 
innsikt og forståelse, og at tiltak vurderes ut fra en slik kontekst.  
Vi ønsker i samarbeid med Sysselmesteren å finne løsninger som ivaretar både naturverdier og 
grunnlag for næringsaktivitet. Vi tror at prosessene forbedres via dialog og forutsigbarhet - ut over 
at forslag sendes på høring, og at midlertidige forslag fremmes på årlig basis.  
Vi ber konkret om at næringen involveres i arbeidet før forslaget sendes på høring – og når 
høringsinnspillene skal vurderes. Vi mener dette vil tilføre arbeidet innsikt og kompetanse på det 
feltet som skal reguleres, og prosessen og resultatet vil bli bedre med en mer åpen og inkluderende 
fremgangsmåte.  
 
Miljøforvarlig og sikker ferdsel: 
Ferdsel med scooter vinterstid er en viktig hovedaktivitet, og et svært viktig grunnlag for 
økonomisk verdiskapning og derigjennom et viktig bidrag til helårlig drift. Vi mener selv vi jobber 
seriøst og skikkelig med miljøforsvarlig produktutvikling og gjennomføring, i tråd med 
naturverdier, sikkerhet og sterk opplevelseskvalitet.  
Gjennom flere år har bransjen og Visit Svalbard jobbet med kvalitetssikring og profesjonalisering av 
aktivitet, og har derfor utviklet bransjespesifikke regler og veiledninger for gjennomføring av 
organiserte turer. Vi er forpliktet til å følge retningslinjer for organisert ferdsel på Svalbard, i tillegg 
til gjeldende lover og forskrifter. På denne måten ivaretar vi egne og myndighetenes krav til 
sikkerhet og kvalitet. Vår aktivitet og ferdsel er skånsom og trygg, samtidig som gjestene får godt 
utbytte av opplevelsesproduktene.  
 
Sesongen 2022 - teste tiltak, samle data og empiri 
Sysselmesteren skriver at også i 2022 er omfanget av ferdselen usikker grunnet covid-19, og at det 
likevel tas høyde for at aktiviteten vil ta seg opp ut over våren.  
Med bakgrunn i aktuell situasjonsbeskrivelsen og lav trafikk på sjøisen, vil grensesnittet 
bærekraftig utvikling av naturbaserte opplevelser, og vern av naturverdier derfor la seg kombinere. 
Det er derfor gode forhold for å utforske grensesnittet, teste tiltak, høste erfaring og samle 
kunnskap for bruk i kommende reguleringssaker og for oppdatering av kunnskapsgrunnlaget.  
Som nevnt i innledningen foreslår vi at sesongen 2022 benyttes til å teste ulike tiltak som kan tas i 
bruk for å kombinere vern av dyreliv på sjøisen, samtidig med fremtidsrettet produktutvikling og 
ferdsel, som både ivaretar fauna og naturbasert opplevelsesproduksjon. Disse erfaringene vil trolig 
være nyttig for både forvaltning og næring, som begge er opptatt av verdiene som skapes i dette 
området.  
Vi oppfordrer Sysselmesteren til å benytte muligheten til å oppdatere kunnskapsgrunnlaget og 
utvide kunnskapsgrunnlaget med innsikt og erfaringer som turoperatører samler i felt. Vi mener 
det er en stryke av beslutningsgrunnlaget utvides, i tillegg til faglig innspill fra Norsk Polarinstitutt 
(NP).  
 
Faglig innspill fra Norsk Polarinstitutt: 
Norsk Polarinstitutt (NP) skriver i sitt innspill at det er generelt lite dokumentert kunnskap om 
effekter av ferdsel på dyrelivet på Svalbard. Videre skriver NP at når det gjelder forstyrrelser fra 
snøskutere finnes det en del eldre studier, hovedsakelig som rapporter, fra Alaska og Canada med 
noe ulike resultater, og man skal være svært varsom med å ekstrapolere kunnskap fra andre 
geografiske områder og økosystem til Svalbard. 
NP skriver videre at alle disse studiene er gamle, og basert på snøskutere med totaktsmotor. Dagens 
firetakts motorer er mye mer stillegående og har dermed antakelig en mindre forstyrrende effekt.  
I innspillet fra NP beskrives forstyrrelser isbrytere, fly og helikopter. Altså fremkomstmiddel som 
har en helt annen støyforurensing enn støysvake firetakts-scootere.  
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I generelle retningslinjer for ferdsel som gjelder for medlemmer i Visit Svalbard står det at dyr ikke 
skal forstyrres. I retningslinjer for scooterturisme er det fremhevet at dyr skal ikke under noen 
omstendigheter forstyrres unødig eller forfølges! 
I grensesnittet mellom kunnskap, erfaring og veiledninger bør det utforskes hvilken aktivitet som 
skånsomt lar seg gjennomføre.  
Når det gjelder gammelt kunnskapsgrunnlag, så vil vi legge til at etter vår oppfatning kan føre-var-
prinsippet ikke brukes ukritisk all den tid man her har hatt mange år på å oppdatere 
kunnskapsgrunnlaget. Vi oppfatter formålet med føre-var prinsippet slik at kan brukes der 
kunnskapsgrunnlag ikke eksisterer, eller der det ikke har latt seg gjøre å fremskaffe slik kunnskap. 
Vi mener dette er et argument for å oppdatere og innhente ny og oppdatert kunnskap, slik som vi 
foreslår i innspillet vårt.  
 
Geografisk avgrensing: 
Forslaget om midlertidig endring i motorferdselforskriften er avgrenset til to fjordarmer på 
Svalbard, og den faglig uttalelse fra NP omfatter Isfjorden og Van Mijenfjorden. Tempelfjorden og 
Billefjorden er «habitatet» til både ringsel, isbjørn og reiselivsnæring, og vi tror sameksistens er 
mulig. Vi forstår at individ som har tilhold i disse to fjordene ikke må utsettes for unødige for 
forstyrrelser. Vi vil likevel kommentere at dersom vi ser hele Svalbard som et økosystem for arter 
som lever på isen, så må vi jo finne løsninger som ikke vipper bestandene over ende. Vi ser at dette 
er kompliserte og sammensatte problemstillinger, men vi vil likevel svare at vi mener at 
kombinasjonsløsninger må kunne utvikles, og at kunnskapsgrunnlag oppdateres. 
Av lokale og sentrale strategidokument fremgår det at det er den bynære turismen som skal 
utvikles. For å være et helårlig og attraktivt reisemål er det fortsatt behov for variasjon blant 
produktene, og det vil fortsatt være behov for tilgang til areal og mangfold av naturmiljø. 
Reiselivsnæringa må ha tilgang på et tilstrekkelig geografisk område med ulike naturverdier for å 
utvikle produkter og attraktive opplevelser.  
 
Forutsetninger for organisert lokal turisme: 
Ferdsel er en forutsetning for næringsaktivitet og verdiskapning. Og det viktigste innholdet i 
produktene er naturverdiene og opplevelsene. Vi har derfor stor interesse for at naturverdiene 
vernes, men vi er som nevnt opptatt at av å finne grensesnittet mellom vern og grunnlag for 
opplevelser og verdiskapning.  
Vi håper våre synspunkter vil føre fram og at Sysselmesteren tar hensyn til våre forslag når 
Sysselmesteren vurderer å innføre midlertidige endringer i motorferdselen våren 2022. 
 
Ta i bruk flere verktøy: 
- Organiserte turoperatører med lokal forankring må gis mulighet til ferdsel på sjøis, som del 

av et reiselivsprodukt og som del av naturbasert opplevelse. Ferdsel og kryssing av sjøis er 
en svært viktig mulighet, for å kunne tilby naturbaserte opplevelser gjennom vinteren. 

- Lokal kommersiell organisert aktivitet som utøver miljø- og sikkerhetsforsvarlig ferdsel jf 
bestemmelser og retningslinjer må prefereres ifht uorganisert og/eller ikke lokalbasert 
aktivitet. 

- Ett eller flere virkemiddel må vurderes tatt i bruk (individuelt eller i kombinasjon) for å 
hindre forstyrrelse av sårbart dyreliv, særlig isbjørn og ringsel, istedenfor kun stenging av 
motorisert ferdsel på sjøis. 

 
Konkrete forslag:  
- Differensiering av ferdsel mellom ulike brukergrupper. Turoperatører som er medlem i Visit 

Svalbard må gis mulighet til å ferdes på sjøis og inn mot brefront, det gjelder særlig på 
Tempelfjorden.  

- Korridor mot brefront på Tempelfjorden (60-100 meter bred), på sjøisen langs østsiden av 
fjellfoten fra Fredheim til brefronten. 

- Avstand mot brefronten på Tempelfjorden (200-300 meter) 
- Ferdsel tillatt i korridoren mellom kl 09.00 – 19.00 
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- Veiledning, informasjon om sikker ferdsel, regler for ferdsel og dyreliv fra Sysselmesteren  
- Retningslinjer/guidelines som forutsetning for tillatelse for å ferdes på sjøisen. En guideline 

vil beskrive konkret hvordan ferdsel skal utøves, uten forstyrrelser, som f eks hastighet, 
antall, avstand ol for å unngå å utløse en fluktreaksjon hos dyr som lever på isen. Guideline 
vil også kunne differensiere på organisert vs uorganisert ferdsel.  

- Tilstedeværelse i områdene fra Sysselmesteren.  
- Dialog; utveksling av erfaring, observasjoner og informasjon om evt overtramp, brudd på 

bestemmelser og uønsket adferd/ferdsel mellom Visit Svalbard/turoperatørene og 
Sysselmesteren gjennom sesongen. 

- Teknologi og utvikling av tekniske/elektriske løsninger vil for fremtiden være hjelpemiddel 
for lydløs og forsvarlig ferdsel på sjøisen. 

- Sanksjonsregime innføres for brudd på forskriften. 
- Vi legger til at prinsippet om korridorer er allerede tatt i bruk i forslaget fra Sysselmesteren, 

og vi ber derfor om at det etableres en korridor på Tempelfjorden inn mot brefronten som 
beskrevet ovenfor. 

I tillegg;  
- I tillegg ønsker vi at ifm ferdsel på sjøisen denne aktuelle sesongen brukes muligheten til å 

skaffe konkret kunnskap om hvordan ferdes uten å skremme arter som lever på isen. Vi 
ønsker at slik såkalt «folkeforskning» skal inngå i kunnskapsgrunnlaget, og at turoperatører 
brukes til datafangst.  

 
Konkret forslår vi at det i samarbeid utvikles retningslinjer for ferdsel på sjøis, for å unngå at ringsel 
og isbjørn blir skremt. Vi mener det er mulig og vil oppfordre Sysselmesteren til å benytte 
anledningen til å samle slik kunnskap.  
 
- Vi vil også foreslår at denne kunnskapsinnhentingen inngår i produktutviklingen og 

historiefortellingen om isbreer og fauna, i kombinasjon med ferdsel. Kunnskapen kommer 
til anvendelse i både brief og gjennomføring av opplevelsen. Dette vil heve kunnskapsnivået 
hos gjestene, skape forståelse og anerkjennelse av at vern også kan skje gjennom bruk av 
området.  

  
- Med respekt og forvarlighet kan innhold, kommunikasjon og produktutvikling bidrag til å 

opplyse og påvirke gjester om klimaendringer, og hvordan ferdsel og produktutvikling 
tilpasses og utøves. 

 
Vi som har aktivitet i disse områdene har høy kompetanse og erfaring innen 
opplevelsesproduksjon, historiefortelling ansvarlig markedsføring og skånsom og miljøforvarlig 
ferdsel uten å forstyrre dyreliv. 
 
- I nylig gjennomført gjesteundersøkelse fremgår det at naturopplevelser på Svalbard bidrar 

til å øke besøkendes kunnskap og innsikt.  
 
Presisering: motorisert sightseeing på sjøisen er ikke et reiselivsprodukt 
Ferdsel på sjøisen inngår som en helhetlig naturopplevelse, og opplevelse av en brefront, opphold i 
nature og besøke ulike naturområder er en del av en totalopplevelse.  
 
Oppsummering: 
Vi ønsker ikke uten videre å akseptere at reiselivsnæringa må legge til grunn at brefronter må utgå 
av naturopplevelsen. Vi argumenterer derfor at mulighetsrommet skal utforskes nærmere.  
Vi mener at kunnskapsgrunnlaget må utvides med kunnskap og erfaring fra en seriøs nærings som 
har drevet miljøforvarlig ferdsel over flere tiår. I kombinasjon med allerede etablerte retningslinjer, 
så mener vi det er gode muligheter for å bevege seg på sjøisen uten å utløse fluktreaksjon, ved å 
holde god avstand til kastehull og ikke bevege seg mot sel og isbjørn.  
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På tross av komplekse, omfattende problemstillinger så håper vi at det kan finnes løsninger som 
både ivaretar dyreliv og næringsgrunnlag. Vi vil gjerne bidra konstruktivt i dette arbeidet.  
 
Vi avslutter med et konkret spørsmål: vil Sysselmesteren vurdere mulighetene vi foreslår? 
 

Med hilsen 

 
Tore Magne Hoem 

Direktør Opplevelser 

Hurtigruten Svalbard 

 


