
Mottaker:           Longyearbyen 
Sysselmesteren på Svalbard        30.09.22 
 

Avsender: 
Todalen hytteområde 
 

 

Innspill til Verneforslag for nedre Adventdalen 

 

Som vi ble fortalt på møte med referansegruppa 7. juni 2022, er et vern i nede Adventdalen ment for 
å verne et sårbart fugleliv. Det er derimot ikke lagt frem noe data som viser at det å begrense 
menneskelig aktivitet vil være til hjelp. Tver imot ble vi fortalt at det er på grunn av menneskelig 
aktivitet (hytter, veier og kunstige dammer) at vi har et så rikt fugleliv i området. På hytta har vi rype 
på taket, snøspurv i vedstabelen og gås i «hagen». Vi ønsker at dette skal inkluderes i 
beslutningsgrunnlaget. 

For oss er det viktig at hytteområdet kan fortsatt bli brukt på samme måte som i dag. En verneplan 
bør ikke hindre ferdsel til/fra hytter eller mellom hyttene. Todalen hytteområde er et sosialt område 
der ferdsel mellom hyttene er en like stor del som til/fra hyttene.  

Todalen hytteområde ønsker også å bli involvert videre i prosessen. Foruten om det første møtet 7. 
juni, har vi ikke blitt invitert til ytterligere dialog. Vårt hytteområde kan i stor gard bli påvirket av en 
verneplan, og vi må derfor bli involvert. 

 

Med vennlig hilsen 

Todalen hytteområde 
Ved Sara Borchgrevink Madsen 
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