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Bolterdalen 25. April 2022 

 

Til:  Justis- og beredskapsdepartementet  ref. Saksnr. 21/4952 postmottak@jd.dep.no 

Fra: Green Dog Svalbard AS 

 P.B 440 9171 Longyearbyen 

 Epost: post@greendog.no 

 

Vedrørende : Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om sikkerhet i felt mv. på Svalbard 
(feltsikkerhetsforskriften) og forslag til ny forskrift om pakkereiselovens bruk på Svalbard 

 

Green Dog Svalbard AS har siden 2011 drevet med kommersiell hundeslede turisme. Bedriften har 15 
årsverk og en omsetning rundt 15 mil kr årlig. Bedriften tilbyr produktet som er i tråd med politisk ønske 
om ikke motoriserte bynære aktiviteter. Vår bedrift har ordnede bo og arbeids forhold, med kontrakter, 
arbeidstid, lønninger, overarbeide, helligdager, feriepenge, forsikring, tariffavtale osv. Bedriften er medlem 
av Svalbard reiselivsråd.  

Green Dog Svalbard finner det alarmerende at det ikke er utarbeidet konsekvens utredning for 
forslaget. Da det virker åpenlyst at forslaget vil medføre alvorlige konsekvenser uten at disse 
vil hjelpe det beskrevne mål, er det eneste fornuftige å trekke tilbake forslaget i sin helhet og 
erstatte det med en ny, bredt forankret prosess.  

 
Om dette ikke kan imøtekommes, støttes innspillene fra Visit Svalbard.  
 
Om myndighetene ønsker endringer av gjeldene regelverk, alene for å redusere aktiviteten og 
utviklingen på Svalbard, for å ta makten tilbake som da Longyearbyen var” Company town” og 
for å holde utlendinger generelt og Kinesere i særdeleshet ute – da bør dere være anstendige 
nok til å melde dette ærlig ut. Da vet vi - som har investert og fortsatt investerer i å bygge 
opp - hva vi har å forholde oss til.    
 
 
Vi vil anmode om at alle innsendte høringsforslag nøye leses og vurderes. Ikke alene ut fra 
innholdet, men også ut fra en vurdering av avsenders egentlige agenda. 
 
Eksempelvis kan guide - utdannelses organisasjoner, som aldri har spurt bedriftene om hva 
som ville være relevant å utdanne guidene i, mistenkes for å ønske et komplisert og 
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unødvendig høyt utdannelses nivå, alene for å støtte egen virksomhet og skape et monopol. 
Om sådanne egoistiske bevegegrunne vektlegges og anses som faglige, vil det være 
ødeleggende for destinasjonen mange år fremover.  
 
 
Generelt sett, har lokalt forankrete turist bedrifter -som jobber med turisme, har ansatte og 
daglig ferdes i naturen - stor innsikt og erfaring.  De har en egen interesse i at guidene er 
velutdannede og at naturen ivaretas, og god forståelse for på hvilket nivå dette er aktuelt.    
 
 
 
 
 

 

Vennlig Hilsen 

 

Martin Munck 

 

Eier og daglig leder 

 

 

 


