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Høringsuttalelse til midlertidige endringer i motorferdselsforskriften 
på Svalbard

Norsk Polarinstitutt (NP) viser til brev fra Sysselmesteren på Svalbard (SMS) datert 11.1.22, deres ref. 
21/04136-1.

NP er kunnskapsleverandør og rådgiver for forvaltningen når det gjelder polare miljøspørsmål. I 
henhold til instituttets instruks skal vi blant annet bidra til å ivareta miljømålene for Svalbard. På 
bakgrunn av vår rolle avgir vi her innspill til høringen.

Bakgrunn
SMS har sendt forslag til midlertidig endring av § 8 i forskrift om motorferdsel på Svalbard på høring. 
Det fremgår av høringsbrevet at de foreslåtte endringene gjelder ferdsel på sjøisen i områdene 
Billefjorden og Tempelfjorden. Det vises til at det er gjort tilsvarende endring i forskriften de fire siste 
årene for å hindre forstyrrelse av sårbart dyreliv, særlig isbjørn og ringsel. 

SMS ønsker innspill på de områder og avgrensninger om foreslås. SMS ber også om innspill på 
hvordan høringspartene benytter områdene og hvordan partene vil berøres av ferdsels-restriksjoner i 
disse områdene.

Som vedlegg til høringsbrevet fra SMS følger:
- Kart C som viser områder med forbud mot ferdsel med motorkjøretøy på islagte sjøområder i 

Billefjorden for 2022.
- Kart D som viser områder med forbud mot ferdsel med motorkjøretøy på islagte sjøområder i 

Tempelfjorden for 2022.
- Faglig innspill om habitatbruk for ulike arter på fjordisen i utvalgte

områder på Svalbard fra NP, datert 21.12.20.

Det fremgår av høringsbrevet at endringene som er foreslått baserer seg på erfaringer fra tidligere år 
med tanke på isforhold, isbjørners bruk av området, reiselivets ferdselsmønster og omfang, samt 
eksisterende kunnskapsgrunnlag om leveområder for ringsel og isbjørn.

Innspill til forslaget om midlertidig endring av motorferdselforskriften
Formålet med motorferdselforskriften fremgår av § 1:
Denne forskrift har til formål å regulere bruk av motorkjøretøy og luftfartøy ut fra et samfunnsmessig 
helhetssyn, herunder allmennhetens opplevelse av Svalbards villmark, med sikte på å verne om 
Svalbards naturmiljø.



Hvilke områder og ferdselsårer hvor bruk av beltemotorsykkel og beltebil er tillatt framgår av § 8. 
Videre åpner forskriften§ 10 for å gjøre midlertidige endringer i §§ 8 og 9 når det anses nødvendig for 
å beskytte dyrelivet eller naturmiljøet for øvrig.

Fra side 2 og 3 i høringsbrevet vises det til kunnskapsgrunnlaget som SMS innhentet fra NP i 
desember 2020; Faglig innspill om habitatbruk for ulike arter på fjordisen i utvalgte områder på 
Svalbard fra NP, datert 21.12.20. Vi støtter SMS sin fremheving av områdenes betydning av 
leveområde for isbjørn og ringsel, samt viktigheten av å unngå forstyrrelse av begge disse artene i 
denne perioden på vårvinteren.

Når det gjelder de atferdsstudier som NP gjorde i 2003-2005 kan det tilføyes at vi ikke har noe 
grunnlag for å si hva effekten av slike enkeltstående forstyrrelser er, verken på individ- eller 
bestandsnivå utover en kortvarig atferdsendring. Hyppige forstyrrelser vil i sum kunne forsterke den 
negative effekten på individer.

Angående forslag til ny forskriftstekst i § 8 fjerde til sjette ledd, har vi kun få innspill til ordlyden. Det 
vises også til kart C og kart D for nytt fjerde og nytt femte ledd. Det er viktig med presise beskrivelser 
av områdene hvor motorferdsel er forbudt, siden det bidrar til at brukerne overholder forbudet. Vi 
foreslår derfor at kartene C (figur 1) og D (figur 2) i større grad kan være selvforklarende 

Vi foreslår at det vurderes å ta inn hele eller deler av den endelige forskriftsteksten, enten i selve 
kartillustrasjonen, f.eks. få med i den røde teksten på kartet at det er forbud mot ferdsel med 
motorkjøretøy frem til 1. juni, eller at teksten i endelig forskrift fremgår i sin helhet som tekst over 
eller under kartet.

På side 6 i høringsbrevet foreslås det at § 8 nytt fjerde ledd skal lyde:
På islagte sjøområder i Billefjorden, Petuniapunkta og Adolfbukta, er det forbud mot ferdsel med 
motorkjøretøy frem til 1. juni 2021. Det er tillatt å krysse islagte områder i Billefjorden med 
beltemotorsykkel (snøskuter) på korteste farbare rute mellom Nordenskiöldbreen og Pyramiden og 
utenfor dette området, samt mellom Pyramiden og nord-østre del av Petuniabukta vist på kart C. Ved 
kryssing av islagte sjøområder i tråd med denne bestemmelsen er det kun tillatt med nødvendige 
sikkerhetsstopp.

Kart C i høringsbrevet har teksten: Forbud mot ferdsel med motorkjøretøy på islagte sjøområder i 
Billefjorden. Ferdselsforbudet gjelder Billefjorden, inkludert Mimerbukta, Adolfbukta og 
Petuniabukta. Utenfor dette er det tillatt å krysse islagte områder på korteste, farbare rute mellom 
Nordenskiöldbreen og Pyramiden, samt mellom Pyramiden og utløpet av Hørbyedalen. 

Det er ikke samsvar mellom forslag til nytt fjerde ledd og kart C for 2022. I 2021 var det tillatt å 
krysse isen på området utenfor (sør for) den korteste, farbare ruten mellom Nordenskiöldbreen og 
Pyramiden. Slik det fremgår av kartet for 2022 er dette området utenfor (sør for) korteste, farbare rute 
mellom Nordenskiöldbreen og Pyramiden nå skravert med tegnforklaringen forbud mot motorferdsel.

Vi anbefaler videre en mer presis avgrensning av nord-østre del av Petuniabukta (forskriftstekst) og 
utløpet av Hørbyedalen (tekst i kartet), samt en konsekvent bruk av det samme stedsnavnet for 
avgrensningen både i forskriftstekst og på kartet.

Vi gjør oppmerksom på at stedsnavnet Petuniabukta er feilstavet i forslaget til nytt fjerde ledd og at 
årstallet vel skal være 2022. 



Figur 1. Kart C som viser avgrensning av områder hvor motorferdsel er forbudt i tiden frem til 1. juni, 
og hvilken trasé som kan benyttes for kryssing i Billefjorden.

§ 8 nytt femte ledd er foreslått å lyde:
På islagte sjøområder i Tempelfjorden, innenfor en rett linje mellom utløpet av Murdochelva og Kapp 
Schoultz, er det forbud mot ferdsel med motorkjøretøy frem til 1. juni 2022, vist på kart D. Utenfor 
dette området er det tillatt å krysse islagte områder i Tempelfjorden med beltemotorsykkel (snøskuter) 
på korteste farbare rute. Ved kryssing av islagte sjøområder i tråd med denne bestemmelsen er det 
kun tillatt med nødvendige sikkerhetsstopp.

Vedlagt Kart D i høringsbrevet har teksten: Kart D. Forbud mot ferdsel med motorkjøretøy på islagte 
sjøområder i Tempelfjorden.



Forbud mot ferdsel med motorkjøretøy innenfor en rett linje mellom utløpet av Murdochelva og Kapp 
Schoultz. Utenfor dette er det tillatt å krysse islagte områder på korteste, farbare rute.

For forslag til nytt femte ledd er det bedre samsvar mellom tekstforslag til nytt femte ledd og tekst 
som fremgår i kart D (figur 2). Men vi mener likevel at utløpet av Murdochelva en upresis 
formulering. Selv om den presise avgrensningen framkommer av kartet, bør teksten formidle den 
samme avgrensningen. 

Figur 2. Kart D som viser avgrensning av områder hvor motorferdsel er forbud i tiden frem til 1. juni, 
og hvor det er tillatt å krysse Tempelfjorden med snøskuter.

§ 8 nytt sjette ledd er foreslått å lyde:
Kart A er datert Miljøverndepartementet juni 2002. Kart B er datert Klima- og miljødepartementet 
desember 2016. Kartene finnes i original hos Sysselmesteren på Svalbard, hos Miljødirektoratet og i 
Klima- og miljødepartementet. Kart C og kart D er datert Sysselmesteren på Svalbard november2021, 
og finnes i original hos Sysselmesteren.

Her foreslår vi å skrive Sysselmesteren på Svalbard, også i siste delsetning.

Når det gjelder de områder og avgrensninger som foreslås, har vi ingen merknader. De sammenfaller 
med de erfaringer NP har med hensyn til isbjørners områdebruk og kasteområder for ringsel de senere 
sesongene.

Vi har noen kommentarer som gjelder måten man krysser isen med snøskuter:
- En rett linje over isen er ikke nødvendigvis den beste måten å gjennomføre kryssing på. Trasé 

burde velges ut fra snøens terreng. Områder på fastisen der det forekommer fastfryste isbrebiter 
bør unngås da dette gjerne er områder som har en konsentrert forekomst av kastehuler for ringsel. 
Vekten fra snøskutere kan føre til at disse hullene kollapser og at selene som oppholder seg der 
blir knust. Bredden til foreslåtte traseer bør derfor vurderes.



- Å benytte en fast rute for kryssing er en god idé. Forskning i Alaska har vist at ringsel raskt 
tilpasser seg trafikk på kjente og vanlige ruter (Blackwell et al., 2004).

Norsk Polarinstitutt vil for øvrig kunne ha behov for å søke om dispensasjon for mindre, stasjonære 
forskningsprosjekter med kortere opphold innenfor områdene markert med blå skravering.

Oppsummering
Når det gjelder de områder og avgrensninger som foreslås, så sammenfaller disse med de erfaringer 
Norsk Polarinstitutt har med hensyn til viktige habitater for ulike selarter, primært ringsel, og isbjørn. 
Vi har kommentert formuleringene i forslaget til forskriftstekst som gjelder avgrensningene. Det er 
viktig at avgrensningene framkommer tydelig og forståelig av forskriftsteksten, og at det er samsvar
med teksten til kartene, slik at det sikres en lik forståelse og håndheving av forskriften. Vi har også 
hatt noen kommentarer om hvordan man krysser isen med snøskuter.

Vennlig hilsen

Kristin Storvik 
seksjonsleder

Therese Sigurdsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Referanser:
Blackwell, S. B., et al. (2004). "Tolerance by ringed seals (Phoca hispida) to impact pipe-driving and 
construction sound at an oil production island." J. Acoust. Soc. Am. 115: 2346-2357.


