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Verneforslag for nedre Adventdalen

Innledning
Longyearbyen Jeger- og fiskerforening representerer i overkant av over 800 lokale
medlemmer. Fastboende på Svalbard som har et ønske om et aktivt og sunt friluftsliv. Et
aktivt friluftsliv i Svalbardnaturen er for mange en av de største motivasjonene for å bo på
Svalbard over tid, og den muligheten er en direkte årsak til at stabiliteten i samfunnet
opprettholdes.
De senere årene har vi sett at denne muligheten blir kraftig strammet inn, og som igjen
påvirker lokalsamfunnets bolyst og trivsel. Vi ber igjen at høringsmyndighetene tar dette til
etterretning når enda flere verneforskrifter vurderes. Vi kan forstå at det ligger et ønske om å
begrense turisme og ferdsel påført av turisme, men dette går også sterkt utover
lokalbefolkningens evne til å drive friluftsliv, noe som igjen får negative konsekvenser for bo-
stabilitet og opprettholdelsen av at stabilt norsk familiesamfunn.
I denne høringsuttalen uttaler LJFF seg kun på vegne av lokalbefolkningen, og ikke noen
form for næringsvirksomhet.

Adventdalen
Adventdalen er en av de primære områdene for utfart fra Longyearbyen. Ikke bare er det
hovedåren for å komme seg ut av byen, det er også eneste farbare vei for de som skal
østover og nordover. Det betyr all ferdsel mot Sassen, Pyramiden og videre mot nord. I
tillegg også korteste rute til østkysten. Og i så måte et viktig område for lokalbefolkningen
spesielt for motorisert ferdsel som man benytter seg av på snødekt mark for å komme seg ut
på tur.
I tillegg er det flere hytter og hyttefelt som er avhengig av motorisert ferdsel i Adventdalen for
å kunne benyttes. Hytter fra Reveneset - Hiorthhamn -Adventdalen - Foxdalen, og også
hyttene på Vindodden. Motorisert ferdsel av fastboende i Adventdalen foregår naturlig nok
når det er snødekket og frossen mark, da mest fra desember til slutten av mai.

Longyearbyen JFF
Postboks 472
9171 LONGYEARBYEN

E-post: leder@ljff.info
www.ljff.info

Bank: 4778.55.56468
Org.nr. 889 099 232



Fra mai og utover høsten, så er det ferdsel til fots og båt som er gjeldende innenfor det
foreslåtte området.

Aktiviteter i Adventdalen
Revefangst i Mälardalen for ungdom, i samarbeid med Longyearbyen Skole
Demojakt for opplæring av nye reinjegere.
Motorisert transport av materialer og annen logistikk til hytter.
Lett tilgjengelig turområde fra Longyearbyen, både for barn og voksne: Fotturer,

skiturer, soppturer, fugletitting, hytteturer mm.

Med tanke på trivsel og stabilitet i lokalsamfunnet på Svalbard, er det essensielt at
muligheten for motorisert og ikke-motorisert ferdsel i Adventdalen opprettholdes med dagens
regler.

Med vennlig hilsen
for Longyearbyen JFF

Heidi Jorunn Dovrebro
leder
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