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For få år siden var det bare gruvearbeidere og 
fangstfolk som kom til Svalbard. Nå er dette unike
villmarksområdet åpent for oss alle.

Du har mye i vente. Luften er ren. Naturen er vill, 
vakker og uberørt. Svalbard har et særegent planteliv,
unike kulturminner, og mange dyrearter som bare finnes
i Arktis. Det meste av det du vil se rundt deg finnes 
bare her.

En slik natur er samtidig skjør. Det koster å beskytte,
bevare, forebygge og reparere. Derfor må alle som
kommer til Svalbard betale et lite miljøgebyr som
finansierer vern av miljø og kulturminner. Vi ønsker å
takke for ditt bidrag, og håper at du til gjengjeld får 
et opphold som blir et minne for livet.

Kjære besøkende

Ditt miljøgebyr gir et viktig bidrag til bevaringen av Svalbards natur og kultur.
Foto: Nalan Koc.



Menneskene blir små i Svalbards storslagne natur. 
Bildet er tatt ved Tunabreen, Svalbard. Foto: Bjørn Fossli Johansen.

Den storslåtte og urørte arktiske natur har en sterk tiltreknings-

kraft på besøkende. Samtidig gjør moderne transportmidler

Svalbards natur- og kulturmiljøer lettere tilgjengelig enn 

tidligere. Slik får flere oppleve og bruke denne storslåtte vill-

marken.

Økt turisme og ferdsel medfører at naturen og kulturmiljøet 

på Svalbard blir mer utsatt for slitasje og forstyrrelse. En av de

største utfordringene vi nå står overfor på Svalbard er å mestre

økningen av turisme, friluftsliv og annen ferdsel på en positiv

måte. For å sikre bærekraftig forvaltning av de unike natur-

områdene og kulturmiljøene, er det derfor innført et miljøgebyr

for tilreisende til Svalbard. Ut i fra prinsippet om at “miljø-

påvirker betaler”, kan miljøgebyret betraktes som en positiv

gjenytelse fra de tilreisende for opplevelsen av Svalbard som 

et av verdens best forvaltede villmarksområder.

Miljøgebyr for tilreisende 
til Svalbard



Det ligger mye godt bevart historie på Svalbard. I 2004 gravde norske forskere
fram deler av skjelettet av en svaneøgle, som levde for ca. 150 millioner år siden.
Foto: Jørn H. Hurum. © Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

En nedlagt gruve ved Longyearbyen har blitt et viktig kulturhistorisk minnesmerke
over kullgruvedriften på Svalbard. Foto: Ann Kristin Balto.

Svalbardmiljøloven

Svalbardmiljøloven ivaretar de overordnete mål norske myndig-

heter har satt for bevaring av Svalbards særegne villmark og

kulturminner. Loven muliggjør innføring av et miljøgebyr for

besøkende til Svalbard, og gebyr for jakt- og fiskekort. Inntektene

fra gebyrene skal tilføres Svalbards miljøvernfond. Fondet kan

bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte

miljø og kulturminner. Med midler fra fondet kan en legge til

rette for opplevelse av Svalbards natur- og kulturmiljø, bl.a.

ved å sette i verk tiltak for å ta vare på en naturtilstand eller 

kulturminner som er utsatt for naturlig eller menneskeskapt

påvirkning.

Om miljøgebyret

Miljøgebyret vil bli innført i 2007 og settes til NOK 150 pr.

person pr. innreise. Gebyret skal ikke pålegges fastboende på

Svalbard. Gebyret skal bare gjelde reiser til Svalbards land-

områder og indre farvann. Miljøgebyret vil man betale ved kjøp

av flybillett eller cruisebillett ved at gebyret blir lagt direkte på

billettprisen og krevet inn av cruiseselskapene og flyselskapene.

For reisende til Svalbard med egen båt, vil betaling skje direkte 

til Sysselmannen som sekretariat for miljøvernfondet.



Svalbard har helt unike miljø- og  kulturminneverdier. Disse er

under økende press som skyldes både naturlig og menneskelig

påvirkning. Påvirkning i arktiske strøk får ofte større konsekven-

ser enn ved mer tempererte breddegrader. Arbeidet med å sikre

opplevelser og bruksmuligheter på Svalbard for kommende

generasjoner må derfor styrkes.

Svalbard skal framstå som et av verdens best forvaltede vill-

marksområder. Samtidig skal Svalbards unike villmark både

brukes og oppleves. Ferdselen må derfor skje varsomt slik at

kvaliteten eller omfanget av områdene ikke reduseres.

Gjennom prinsippet om at «miljøpåvirker betaler» vil ulike

miljøgebyrer sikre finansiering av tiltak som beskytter både

naturmiljø og kulturminner på Svalbard.

Svalbards miljøvernfond

Fjellrev i sommerpels. Foto: Eva Fuglei.

Om sommeren er det et unikt og rikt planteliv på Svalbard. 
Bildet er tatt på Kongsøya. Foto: Norsk Polarinstitutt.



Formålet med fondet

Svalbards miljøvernfond har hjemmel i Svalbardmiljøloven.

Fondsmidlene skal benyttes til å initiere og stimulere gode

prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta de høye miljømål

som er satt for Svalbard. Med inntekter fra fondet kan en sikre at

Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for

opplevelse, kunnskap og verdiskaping.

Fondet er avgiftsfinansiert og tildeling er avhengig av inntektene.

Et miljøgebyr for tilreisende, gebyr for jakt- og fiskekort, verdien

av flora og fauna som er håndtert i strid med Svalbardmiljøloven,

miljøerstatning og tvangsmulkt fastsatt av Sysselmannen utgjør

fondets inntektskilder. Miljøverndepartementet har fastsatt satser

for gebyr for jakt- og fiskekort, og det innføres et miljøgebyr for

tilreisende i 2007. Slik vil fondet komme i virksomhet i 

løpet av 2007.

Svalbards kulturminner er fredet og sårbare. De må besøkes med forsiktighet 
og omtanke. Foto: Sysselmannen på Svalbard.

Isbjørnforskning på Hopen, Svalbard. En forsker tar mål av bedøvet isbjørn. 
Foto: Magnus Andersen.



Hva fondsmidlene skal brukes til

Fondet skal brukes til å finansiere tiltak som ikke dekkes av

ordinære driftsmidler for Sysselmannen. Svalbardmiljøloven

trekker opp hovedreglene for disponering av fondet som

suppleres med retningslinjer gitt av departementet. Fondets

midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å

beskytte miljøet. Det vil i forvaltningen av fondsmidlene bli lagt

vekt på at midlene kommer de gruppene til gode som har vært

med på å finansiere fondet. Fondet skal i hovedsak brukes til

tiltak i felt som f. eks. skjøtsel og vedlikehold, gjenoppretting 

av miljøforringelser, kartlegging av miljøtilstanden og under-

søkelser om hva som forårsaker endringer i miljøet. Fondet skal

også kunne brukes til informasjons-, opplærings- og tilrette-

leggingstiltak med formål om å ivareta naturmiljø og kultur-

minner på Svalbard.

Tildeling av midler

Private eller offentlige virksomheter, organisasjoner og privat-

personer kan søke om støtte fra miljøvernfondet til tiltak og

prosjekter. Fondets styre fatter vedtak og tildeler midler 

etter søknad. Sekretariatet for fondet er lagt til Sysselmannen på

Svalbard som sørger for utlysning av fondets midler, behandler

søknader og innstiller til styret. Sekretariatet vil også utbetale

midlene og kontrollere bruken av dem.

Ta kontakt med sekretariatet for ytterligere informasjon om 

søknadsprosessen. Se også www.sysselmannen.no

Hvalross ved Kongsfjorden. Foto: Inger Lise Næss. 



Mer enn halvparten av Svalbards 
landareal og mesteparten av
territorialfarvannet er fredet som
nasjonalparker, naturreservater, fugle-
reservater eller geotopvernområde.

I de fleste av disse områdene er det
tillatt å ferdes til fots, på ski eller 
med båt. I noen områder er det også
tillatt med motorisert terrengkjøring 
på frossen og snødekt mark. 
Noen steder har imidlertid ferdsels-
forbud, for mer informasjon se:
www.sysselmannen.no

Kart over verneområder

Naturreservat

Nasjonalpark

Geotopvernområde

Fuglereservat



Miljøverndepartementet
Pb 8013 Dep, 0030 Oslo

Tlf: 22 24 90 90. Faks: 22 24 95 60

Fotos forsiden:
Hovedbilde: Bjørn Fossli Johansen.

Vignettbilder: Eva Fuglei/Inger Lise Næss/Norsk Polarinstitutt
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