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Subject:                             Høringsinnspill midlertidige endringer i motorferdselsforskriften

Her er mitt innspill til høringen vedrørende midlertidige endringer i motorferdselsforskriften.

I all hovedsak vil jeg stille meg bak LJFF sitt høringsinnspill.
Imidlertid ønsker jeg å påpeke noen svakheter i Sysselmesterens høring, svakheter jeg mener bør 
føre til at man går tilbake til start.
Det har vært midlertidige restriksjoner fire påfølgende vintre til tross for at det ikke foreligger 
god nok kunnskap om hvorvidt dette hjelper til å oppnå formålet. Norsk polarinstitutt sier blant 
annet " Tempelfjorden og Van Mijenfjorden har vært de mest trafikkerte områdene av snøskutere 
på fastis. Ringselene i dette området oppfører seg helt annerledes med hensyn til respons fra disse 
kjøretøyene enn hva som er tilfelle i andre fjorder med fastis og lar skutere passere på svært nær 
avstand uten å reagere med å gå i vannet (Kovacs og Lydersen pers. komm.)."
Det sies at de midlertidige endringene gjøres for å hindre forstyrrelse av sårbart dyreliv, herunder 
særlig isbjørn og ringsel. Altså den samme ringselen som NP i det faglige grunnlaget gir uttrykk 
for at tolererer denne ferdselen ganske godt. 

Det vises også til et studie fra 2008 om hvordan ferdsel på snøscooter kan forstyrre isbjørn på 
lang avstand. Dette materialet kan ikke lenger tillegges nevneverdig vekt, det er andre krav til 
støy fra dagens snøscootere og for turbruk på Svalbard er majoriteten av snøscootere i dag levert 
med 4-taktsmotor. I 2008 var totaktere mer eller mindre enerådende.
NP sier selv også at " Det er derimot ikke mulig å si om slik ferdsel har noen effekt på 
bestandsnivå slik den foregår i dag."

Når Sysselmesteren nå har stengt fjordene fire år på rad skulle man tro man også har besørget å 
tilegne oppdatert kunnskapsgrunnlag gjennom å dokumentere hvordan de midlertidige 
restriksjonene har hatt ønsket effekt. Å ikke utarbeide slikt kunnskapsgrunnlag når muligheten er 
der, vil etter mitt syn være en forsømmelse av det forvaltningsmessige nivå Sysselmesteren bør 
holde.

Slik det er nå er altså hele forskriftsendringen, slik jeg leser det, basert på synsing til tross for at 
man har hatt gode muligheter til å skaffe faglig grunnlag.
Videre vil jeg anmerke at det allerede er strengt regulert ferdsel i området, svalbardmiljølovens 
§30 forbyr allerede å jage dyr.

mvh
Kenneth Jonassen
Longyearbyen


