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Uttalelse; høring av verneplan nedre Adventdalen 
 
Longyearbyen feltbiologiske forening, Birdlife Svalbard ser positivt på verneplanarbeidet som 
pågår i nedre Adventdalen. Området er godt kjent for sitt rike fugleliv, og da spesielt viktig 
som rasteområde for et betydelig antall vannfugl under vårtrekket, samt et viktig 
hekkeområde for en rekke arter. Tidlig snøsmelting og isfri fjære i Adventdalsdeltaet, gjør 
dette område spesielt viktig som leveområde for vannfugl. Mange av dem beiter her en 
periode før de trekker videre til andre hekkeområder. En rekke fåtallige hekkefugler på 
Svalbard, samt flere trua arter har fast tilhold i dette området. Dette gjør området til en av de 
viktigste leveområdene for fugl på Svalbard. Antall rastede gjess utgjør en så stor andel av 
totalbestanden for hver av de tre arter med svalbardgjessene, at området bør kunne innfri 
Ramsarstatus om området blir vernet. 
Med fare for ytterligere arealinngrep som følge av nærhet til Longyearbyen, samt økende 
ferdsel, ser Birdlife Svalbard et sterkt behov for et vern som ivaretar fuglelivet, som vil bidra 
til å sikre område som et spesielt viktig område for fugl i fremtiden.  
Vi vil spesielt påpeke økt trafikk av turister og da spesielt fotografer de senere årene. Denne 
gruppen har ofte et godt syn på naturverdier, men en ser likevel alt for ofte at iveren etter å få 
de gode bildene, gjør at den samla forstyrrelsen blir unødig stor. Dette gjelder spesielt for 
perioden fra midten av mai og ut juni, da fuglene er avhengig av ro for å øke kondisjonen før 
hekking, og at de unngår å blir forstyrret i ruge- /tidlig unge tid. På denne tiden bør det sterkt 
oppfordres til at ferdselen foregår etter vei. Flere muligheter for utkjørsler 
(parkeringslommer) lang veien i Adventdalen, vil også gi bedre forhold for de som ønsker å 
iakta fuglelivet uten å komme i konflikt med andre kjørende. Eventuelle biotopforbedringer 
kan med fordel gjennomføres før et vern iverksettes. 
I tillegg bør det komme restriksjoner opp mot lufting av hund, hvor det med stor fordel bør 
settes et maksimum lengde på hundebåndet når ferdsel skjer i terrenget på denne tiden.  
Birdlife Svalbard håper verneplanarbeidet ender med at det aller meste av utredningsområdet 
blir med i det fremtidige verneområdet. 
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