
 

Fra: 

Svalbard Seilforening 

Org nr: 995 353 083 

Adress: Pb 356, 9171 Longyearbyen 

Besøks adress: Vei 6064-21 

Tlf: +358407278230 

 Epost: svalbardseil@gmail.com 

 

29.09.2022 

 

Til: 

Sysselmesteren på Svalbard 

/ Jannike Elise Wika  

jannike.wika@sysselmesteren.no   

Tlf: +47 79 02 43 18 

Adresse: Vei 306-09 

 

Innspill til verneforslag for nedre Adventdalen 

 

Hei, 

Viser til oppslag på Deres hjemmeside og i Svalbardposten ang pågående arbeide med 

verneforslag for Nedre Adventdalen.  

Svalbard Seilforening (SSF) er en frivillig organisasjon etablert 1982. Vi er en seilforening og 

kajakk-klubb som tilbyr lokalbefolkningen; unge, studenter og voksne, rimelige medlemskap 

og kurser. Dette muliggjør at man kan komme seg ut på vannet og nyte sommerfriluftslivet i 

nærområdene uten å behøve ha tilgang til bil eller egen båt. Dette er også en bærekraftig 
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aktivitet som er umotorisert. Vi har 175 aktive medlemmer. Vi har ett klubbhus og alt utstyr i 

Sjøområdet (vei 6064-21), dette er også en viktig sosial arena og møteplass for byens 

befolkning. SSF har åpent for medlemmer og vannaktiviteter fra mai til oktober, med 

høysesong fra juni til september. All aktivetet på SSF er umotorisert og mer eller mindre lydløst. 

Medlemmer padler i par og i mindre grupper, kursene er opp till 10 deltakere. Det eneste 

motoriserte fartøy vi planlegger for fremtiden er en liten zodiac slik at man kan drive med 

trygg seilbåtsøvning. SSF har tidligare hatt en slik liten motorbåt. 

I SSF har vi fokus på trygg og respektfull ferdsel. At man ikke forstyrrer den sårbare naturen og 

dyrelivet samtidig som man er bevist om sikkerhet, vær og rutevalg. Vi bekymrer oss for 

påvirkningen av det nye verneområdet på Adventfjorden. Vi bekymrer oss hvis dette vil sette 

begrensinger også for vår aktivitet i de deler som er foreslått verneområde på vann. Vær og 

vind kan hurtig endre seg på Svalbard og man er ekstra sårbar for dette i umotoriserte 

båter/kajakker/SUP-brett. Det er uansvarlig å krysse langt ut i fjorden over fjorden i mye vær, 

spesielt hvis man har mulighet å bevege seg i grunnere vann og tett på strandlinjen. Under 

sommeren er det øst-vinden som er den dominerende vindretningen i Adventdalen. Dette 

påvirker også mye den trygge ferdselen på fjorden. Det er mye tyngre å padle motvind, og 

det er lett å overestimere sine krefter når man padler ut med medvind. I verste fall blir man 

blåst ut på Isfjorden Derfor ønsker vi også i fremtiden ha muligheten å padle langs kysten 

østover. Det er også viktig å ha muligheten å gå på land slik at man kan ta en pause. 

Vi ønsker veldig at det nye verneforslaget ikke setter hinder eller minsker tryggheten for vår 

aktivitet i Adventfjorden. Dette er et viktig tilbud for hele lokalbefolkningen i en by hvor 

sommeraktiviteter og bærekraftig ferdsels muligheter allerede er begrenset. Vi stiller gjerne til 

dialog og ønsker bli involvert i det videre arbeide. 

 

Mvh, 

Liisa Wickström 

Styreleder i Svalbard Seilforening  
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