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Viser til foreslåtte endringer i Turist- og ferdselsforskriften / Feltsikkerhetsforskriften. 

Forslagene vil medføre store konsekvenser for alle som bor på eller besøker Svalbard, inkludert 
fastboende, besøkende til fastboende, og tidligere fastboende. 

Turistnæringen har allerede kommet med sine innspill i høringsprosessen, så i dette innspillet tar jeg kun 
for meg en gruppe som jeg og min familie på fire er en del av. En opplagt alvorlig brist i utkastet til ny 
forskrift er nemlig at det ikke skilles på tilreisende og tidligere fastboende med en viss fartstid. Utkastet 
er etter min mening alt for strengt også for tilreisende, men turister uten videre felterfaring fra Svalbard 
kan nok lettere leve med strenge restriksjoner enn tidligere fastboende med en viss fartstid på Svalbard. 
Gjennom 19 år som fastboende med utallige turer på vinter og sommer har vi opparbeidet oss en 
omfattende kunnskap og lang erfaring som skiller oss fra en gjennomsnittlig tilfeldig turist som kommer 
opp for første gang til Svalbard. 

I vårt tilfelle har vi bodd hele vårt voksne liv, oppdratt to barn og bygget to hytter på Svalbard. Vi har 
bidratt gjennom å drive næringsvirksomhet og har både sysselsatt og investert tid og penger i 
øygruppen. Forslaget til nye forskrifter som har til hensikt å kraftig redusere eller til slutt stoppe all privat 
turaktivitet på Svalbard er hinsides all fornuft og er ett skremmende eksempel på hvordan norske 
miljøvernmyndigheter prøver å frede hele øya og låse den ned for både turister og ikke minst de som har 
viet deler av livet sitt til den utrolige flotte øygruppen. Det forsøkes å gjøre det så vanskelig og tungvidt 
at man mister all lyst (og kanskje mulighet) til å kunne forlate Longyearbyen når man er på Svalbard. 
Gjennom denne og andre skjerpende tiltak som er gjennomfør og snakket om de siste årene så sitter 
man igjen med en emmen følelse av at det egentlig kun er godt subsidierte statsansatte familier på 
engasjement som burde vært på Svalbard. Denne utviklingen er rett og slett trist! 

I fjor sommer flyttet vi til Tønsberg for at barna på 10 og 14 skulle få ett sterkere forhold også til 
fastlands-Norge med familie og ikke minst knytte vennskap utenfor Svalbard mens de fortsatt er barn og 
ungdom. Vi besøker Svalbard 2-4 ganger i året og turene til hytta føles for oss omtrent som en biltur til 
en hytte på fjellet på fastlands-Norge ville gjort. Når vi som besøkene og tidligere fastboene som ønsker 
å forlate byen og dra på hytta eller kjøre en tur til f.eks Sassendalen eller Barentsburg, må i praksis følge 
alle de ekstremt tundvidte og etter vår mening unødvendige kravene under. Dette er bakgården vår.. 

• Krav om å søke tillatelse fra Sysselmesteren på Svalbard dersom man skal på tur utenfor 
areaplanområdet. Gjelder både på land og på havet. Arealplanområdet strekker seg omtrent fra 
Gruve 7 til Bjørndalen. Alle turer utenfor skal det søkes om. Søknadsfrist er minimum 3 uker, 
men ved stor pågang hos Sysselmesteren vil fristen være lengre. 

• Krav om å medbringe nødpeilesender og satellittbasert toveis kommunikasjonsutstyr på slike 
turer. 

• Krav om at man kjøper forsikring eller stiller bankgaranti for redningsutgifter for slike turer. 

• Krav om å melde tilbake til Sysselmesteren når man har vært på slike turer. 



For å kjøre den times lange turen med scooter (eller ta båten) til hytta vår på Vindodden må vi i følge 
forslaget nå altså planlegge turen i veldig god tid, søke om tillatelse til å reise, vi må ha med 
nødpeilesender og iridium (noe vi har uansett), kjøpe redningsaksjonsforsikring (!) og vi må melde i fra 
når vi har kommet tilbake. Det er rein og skjær galskap som ikke er forankret i hvordan en slik tur 
egentlig arter seg. Det vil også føre til ett vanvittig byråkrati og ikke minst en resursbruk for oss turfolk. 

Å skulle erstattet dagens ordning med forholdsvis fri ferdsel i «Område 10» med at man som tidligere 
fastboende kun er ønsket innenfor Arealplanområdet for Longyearbyen føles som ett grovt overtramp av 
staten og ett villspor for forvaltningen av Svalbard. 

Forslaget som nå ligger på bordet er basert på «føre var prinsippet» (tatt til det ekstreme) og ett ønske 
om å stenge hele øyen for «folk flest». Med 20 års erfaring fra Svalbard er min klare oppfatning at det 
ikke er erfarne fastboende og tidligere fastboende som skaper uheldige situasjoner i felt. Man må heller 
fokusere på å ta og straffeforfølge de ytterst få som bryter dagens regelverk istedenfor å straffe alle som 
opptrår aktsomt og ønsker å oppleve Svalbards natur på en forsvarlig måte. Hvis man i tillegg følger opp 
og hindrer privatpersoner og useriøse turistaktører i å ta med store turfølger uten tilstrekkelig erfaring 
og utstyr, er jeg sikker på at man kommer veldig langt. 

Hilsen bekymrede Svalbardfolk – nå bosatt i Tønsberg. 

Stian Løkser med familie 


