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Ny forskrift om skyteforbud på Svalbard 

1 Innledning og bakgrunn  

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny 

forskrift om skyteforbud på Svalbard.  

I dag er det skyteforbud på Svalbard i og rundt Longyearbyen, på Adventfjorden 

og nærmere enn 500 meter fra bygninger og anlegg i Adventdalen.    

Regler om dette er gitt i forskrift 11. februar 1966 nr. 3449 for bruk av skytevåpen 

i Longyearbyen og omegn. Begrunnelsen for reglene er hensynet til sikkerheten 

for dem som bor, oppholder seg og ferdes i dette området, og behovet for å skille 

mellom områder for henholdsvis jakt og friluftsliv.  

Forskriften ble fastsatt i 1966. I lys av samfunnsutviklingen på Svalbard de senere 

år, med økt ferdsel i og rundt de bebygde områdene, er det nå nødvendig å justere 

regelverket. Dagens regler om skyteforbud omfatter dessuten ikke alle de områder 

som i dag er bebygd eller blir hyppig brukt til friluftsliv.  

På Svalbard starter rypejakten 10. september og varer frem til 23. desember. Dette 

innebærer at det i samme områder og i samme tidsrom som det i dag er anledning 

til å skyte ryper, også er stor friluftsaktivitet. Dette er en uheldig kombinasjon. 

Dessuten er det – etter dagens regelverk – i prinsippet også tillatt å prøveskyte 

med våpen mv. i nærområdene til bebygde områder, med unntak av Longyearbyen 

og omegn. Dette er ut fra et sikkerhetsperspektiv heller ikke heldig.  

I lys av dette er det nødvendig at regelverket om skyteforbud tilpasses dagens 

behov, for å skille mellom områder der skytevåpen benyttes til jakt, herunder 

prøveskyting, og områder der folk enten bor og oppholder seg, eller som hyppig 

brukes til friluftsliv og rekreasjon. I enkelte områder er det dessuten utviklet en 

praksis med skyteforbud som ikke er nedfelt i dagens regelverk. Dette er 

bakgrunnen for at departementet nå foreslår nye regler om skyteforbud på 

Svalbard.  

For det første foreslås en utvidelse av skyteforbudssonen rundt Longyearbyen. 

Videre foreslås det opprettet nye skyteforbudssoner, i Barentsburg inkludert 

Vannposten og i Pyramiden. Departementet foreslår også at sonene fremgår av 

kart som inngår som en integrert del av forskriften. Videre foreslås det at dagens 

forbud mot bruk av skytevåpen innenfor en avstand av 500 meter til skip og andre 

fartøyer på Adventfjorden, og til enkelte typer installasjoner rundt Longyearbyen 

og i Adventdalen, gjøres til generelle regler som vil gjelde for hele Svalbard. 

Forutsatt at den foreslåtte minsteavstanden på 500 meter overholdes, vil det 

fortsatt være tillatt å jakte eller fangste fra båt, innenfor de rammene som for øvrig 
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gjelder for slik jakt og fangst. Det foreslås også unntak fra 500-meters forbudet for 

eksisterende skytebaner i drift. Videre foreslår departementet at gjeldende 

forskriftsbestemmelse om forbud mot å bære ladd våpen innenfor forbudssonene 

ikke videreføres i ny forskrift, idet straffeloven og våpenloven med forskrift har 

uttømmende regler om håndtering av våpen. Endelig foreslås noen mindre 

språklige endringer. 

Departementet er av den oppfatning at de foreslåtte endringene er så vidt 

omfattende at det er nødvendig å fastsette en ny forskrift, snarere enn å innarbeide 

endringer i gjeldende forskrift.  

2 Gjeldende rett 

Gjeldende regler om skyteforbud på Svalbard er gitt i forskrift 11. februar 1966 nr. 

3449 for bruk av skytevåpen i Longyearbyen og omegn. Forskriften er hjemlet i 

lov 17. august 1925 nr.11 om Svalbard § 4 første ledd. Etter bestemmelsen kan 

Kongen fastsette alminnelige forskrifter innenfor en rekke saksfelt. Forskriften er 

gitt med hjemmel i formuleringen «den offentlige orden» i bestemmelsen.   

Forskriften lyder i sin helhet:  

§ 1.Det er forbudt å skyte med gevær eller annet skytevåpen og å bære ladd 

skytevåpen: 

a) i Longyeardalen fra foten av Longyearbreen og Larsbreen til Adventfjorden, 

samt fjellsidene på begge sider av dalen, 

b) på Adventfjorden innenfor en rett linje trukket fra Adventpynten til nes vest av 

Moskushavn, og 

c) i Adventdalen innenfor et område som i nordøst begrenses av Adventdalselvas 

nordøstlige bredd, i sørøstlig retning strekker seg til tvers av Endalen og i sørvest 

begrenses av en rett linje trukket fra fjellfoten ved utløpet av Endalen på dennes 

nordøstlige side til Sukkertoppen (fjelltoppen øst for Funksjonærbyen). 

§ 2.Utenfor de områder som er angitt i § 1, er det forbudt å skyte med gevær eller 

annet skytevåpen innenfor en avstand av 500 meter: 

a) til hus, kaianlegg, gruveanlegg, taubanestasjoner, veger og mellom dette og 

Longyeardalen samt i Adventdalen, og 

b) til skip eller andre fartøyer som trafikkerer Adventfjorden eller oppholder seg 

der. 

§ 3.Sysselmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra disse bestemmelser.  

§ 4.Overtredelse av §§ 1 eller 2 straffes med bøter etter straffelovens § 339 nr. 2, 

såfremt ikke en strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse. 

§ 5.Disse forskrifter trer i kraft den 1. mars 1966 
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3 Nærmere om forslaget til ny forskrift 

Materielt sett innebærer de største endringene i forslaget at skyteforbudssonen for 

Longyearbyen og omegn utvides. Slik vil sonen samsvare bedre med dagens 

aktivitet og bruk. Det opprettes dessuten nye skyteforbudssoner for 

Barentsburg/Vannposten og Pyramiden. Videre foreslås at forbudet mot å skyte 

med gevær eller annet skytevåpen innenfor en avstand av 500 meter til diverse 

installasjoner, samt skip og andre fartøyer, gjøres gjeldende for hele Svalbard, og 

ikke bare i Longyeardalen, Adventdalen og Adventfjorden.  

Også regelteknisk innebærer forslag til ny forskrift endringer: Istedenfor tekstlig 

angivelse av grensene for sonene, slik det er i gjeldende forskrift, foreslås det at 

grensene for de ulike skyteforbudssonene fremgår av kart som er en integrert del 

av forskriften. Etter departementets syn vil forskriftsfestede kart over de aktuelle 

skyteforbudssonene innebære at reglene gjøres mer tilgjengelig og brukervennlig 

for publikum. Slik kan de som ferdes i og rundt de områdene som foreslås i 

forskriften lettere innrette seg etter gjeldende regelverk. Angivelse av områder ved 

henvisning til kartvedlegg av pedagogiske hensyn er gjort i annet regelverk for 

Svalbard. Departementet viser her til blant annet forskrift 28. juni 2002 nr. 650 om 

konsekvensutredning og avgrensning av planområdene på Svalbard. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn å inkludere kart over de fire foreslåtte 

skyteforbudssonene, på samme måte som i den forskriften. 

4 Merknader til de enkelte paragrafene 

§ 1 Skyteforbudssoner på Svalbard 

§ 1 i utkastet inneholder et generelt forbud mot å skyte med skytevåpen innenfor 

visse soner med grenser som er oppgitt i bokstav a til d, og som vises på kart som 

inngår som integrert del av forskriften. Begrepet skytevåpen skal forstås på samme 

måte som i våpenloven § 2.  

I utkast til § 1 første ledd bokstav a settes det forbud mot å skyte med skytevåpen 

innenfor grensene av Longyearbyen skyteforbudssone. Sonen fremgår av vedlagte 

kart A. Sammenlignet med dagens regelverk utvides sonen til å omfatte områder 

på toppen av Platåberget (herunder Sverdruphamaren) og Sukkertoppen. Det 

foreslås også at sonen skal omfatte Vestpynten og deler av Hiorthavn/Revneset, 

Bjørndalen, Adventdalen og Foxdalen. Å omfatte disse områdene kan ved første 

øyekast se ut til å være en ikke ubetydelig utvidelse av dagens sone.  

Departementet peker imidlertid på at det i praksis og i all hovedsak allerede er 

skyteforbud i disse områdene, i kraft av forbudet mot å avfyre våpen nærmere enn 

500 meter fra nærmere angitte installasjoner i forskriftens § 2. Det er derfor i 

realiteten svært få jaktområder som blir borte som følge av utvidelsen. 

I utkast til § 1 første ledd bokstav b til d foreslås nye skyteforbudssoner for 

Barentsburg, inkludert Vannposten og i Pyramiden. Felles for disse stedene er at 

de er områder med ulike former for tilhold og aktivitet. De samme hensyn til 

sikkerhet, og behovet for å skille jakt og friluftsliv, gjør seg gjeldende for disse 

stedene. Behovet for å opprette soner i og ved Barentsburg og Pyramiden er tatt 

opp ved flere anledninger av Trust Arktikugol, som driver virksomhet der.  
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Ved utformingen av kartforslagene for Barentsburg, Vannposten og Pyramiden er 

grensene for sonene utformet som en kombinasjon av koordinatfestede punkter 

som kan plottes inn på innmålingsutstyr (mobiltelefon, tur-GPS etc.), og naturlige 

avgrensninger i terrenget. Dette gjør kartene anvendelige i felt, samtidig som de 

aktuelle forbudssonene ivaretar sikkerheten til de som bor, eller oppholder seg, på 

de ulike stedene. 

I sjøen er det ingen entydige geografiske punkter å fastsette en grense opp mot. 

Departementet har vurdert å trekke grensen 500 meter fra land, men har kommet 

til at en slik grense lett vil kunne bli vanskelig å forholde seg til siden kysten ikke 

utgjør en rett linje. Grensen for skyteforbudet i sjø for de ulike sonene foreslås 

derfor trukket i rette linjer mellom koordinatfestede punkter.  

De foreslåtte skyteforbudssonene innebærer at de områdene hvor det kan skytes 

rype blir noe innskrenket. Departementet anser at mulighetene for småviltjakt 

likevel fortsatt vil være store på Svalbard. Departementet mener uansett at jakt 

ikke bør forekomme i umiddelbar nærhet til steder hvor folk bor og oppholder seg, 

og hvor det er utstrakt friluftsaktivitet og annen ferdsel. Selv om 

skyteforbudssonen i Barentsburg foreslås å grense inntil et område hvor det kan 

foregå reinsdyrjakt, vil ingen av de områdene som i dag er avsatt til slikt jakt bli 

direkte berørt av de foreslåtte skyteforbudssonene. 

I Ny-Ålesund foregår det ikke jakt ut fra forskningsstasjonen. Hensynet til 

sikkerhet, og behovet for å skille jakt og friluftsliv, gjør seg derfor ikke gjeldende 

på samme måte som for Longyearbyen, Barentsburg og Pyramiden. Departementet 

har i lys av dette kommet til at det ikke er behov for en skyteforbudssone i Ny-

Ålesund. Dersom det senere skulle oppstå behov for regler også her, vil en sone i 

så fall kunne opprettes i medhold av forskriften.  

For øvrige bebygde områder – som Svea, Hornsund, Coles Bay, Hopen og 

Bjørnøya – viser departementet til den foreslåtte bestemmelsen i § 2 bokstav a om 

skyteforbud innenfor en avstand av 500 meter til bygninger og anlegg som er i 

drift eller bruk, og som omtales nedenfor. Etter departementets syn vil denne 

bestemmelsen være tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten på disse stedene. Slik 

departementet ser det er det derfor ikke behov for å opprette bestemte, avgrensede 

soner andre steder enn de områdene forslaget gjelder. Skulle det på et senere 

tidspunkt vise seg å bli behov for skyteforbudssoner også andre steder, vil dette 

kunne gjøres gjennom en forskriftsendring  

I § 1 i gjeldende forskrift er det forbud mot å bære ladd våpen innenfor 

skyteforbudssonen. I praksis kan det imidlertid være behov for å bære våpen som 

isbjørnbeskyttelse også innenfor de foreslåtte skyteforbudssonene. Departementet 

foreslår derfor at forbudet mot å bære ladd våpen i skyteforbudssonen ikke 

videreføres i den nye forskriften. Dette innebærer imidlertid ikke at det er adgang 

til å medbringe ladd, herunder halvladd, våpen i tettbebyggelsene. Dette vil uansett 

være forbudt, etter strl. §§ 188 flg. For øvrig gjelder våpenloven og 

våpenforskriftens regler for håndtering av våpen. Departementet vil også for 

ordens skyld presisere at forbudene som oppstilles i forskriften ikke medfører noen 

begrensninger når det gjelder adgangen til å skyte skremmeskudd eller målrettet 

skudd mot isbjørn, dersom dette skjer innenfor rammen av nødrett (straffeloven § 

17). 
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§ 2 Alminnelig skyteforbud for Svalbard 

Gjeldende forskrift § 2 bokstav a setter forbud mot bruk av skytevåpen innenfor en 

avstand av 500 meter til «hus, kaianlegg, gruveanlegg, taubanestasjoner, veger og 

mellom dette og Longyeardalen samt i Adventdalen (…)». Departementet foreslår 

et generelt forbud mot bruk av skytevåpen i nærheten av bygninger og anlegg på 

Svalbard. Departementet foreslår derfor at ordlyden tilpasses dette, slik at forbudet 

vil gjelde i områder ved «bygninger og anlegg som er i drift eller bruk». På denne 

måten vil forbudet også omfatte bygninger som ikke skriver seg fra gruvedriften, 

som f. eks hytter, samtidig som de installasjonene som er opplistet i gjeldende 

forskrift fortsatt fanges opp av den foreslåtte ordlyden, forutsatt at de er i drift 

eller bruk. Hva som skal anses å være i drift eller bruk vil i tvilstilfeller måtte 

vurderes konkret.  Det avgjørende er uansett ikke om det er folk på hytta ved 

tidspunktet for skyting (jakt) mv., men om hytta brukes av folk, regelmessig eller 

mer sporadisk. Hytter som benyttes til planlagte overnattinger vil uansett anses å 

være i bruk. Avgrensningen må derfor gjøres mot forlatte eller nedfalte 

konstruksjoner og anlegg som ikke benyttes til overnattinger, og som i tillegg er så 

forfalt at de heller ikke egner seg for opphold i nødstilfeller. For eksempel vil 

Sneheim og Nordenskiöld-hytta være eksempler på hytter som ikke er egnet til 

overnatting, men som likevel vil kunne fungere som ly i nødssituasjoner mv. Også 

denne typen hytter må derfor betraktes for å være i bruk i forskriftens forstand. 

Avgjørelsen vil uansett måtte bero på en konkret vurdering i hver enkelt sak.  

Etter gjeldende forskrift § 2 bokstav b gjelder skyteforbudet også innenfor en 

avstand av 500 meter «til skip eller andre fartøyer som trafikkerer Adventfjorden 

eller oppholder seg der». Departementet foreslår å gjøre forbudet mot bruk av 

skytevåpen i nærheten av fartøyer gjeldende for hele Svalbard. Departementet 

foreslår derfor å endre ordlyden fra «Adventfjorden» til «Svalbard». Forbudet vil 

gjelde både for større skip og andre fartøyer, hvilket også omfatter mindre 

fritidsbåter, seilbåter o.l. Forskriften gjelder for både landområdet og i 

territorialfarvannet ved Svalbard, og vil derfor gjelde skip og fartøyer som 

oppholder seg innenfor territorialgrensen på 12 nautiske mil rundt Svalbard. 

Jakt fra motorbåt på Svalbard er tillatt i medhold av forskrift 24. juni 2002 nr. 712 

om høsting på Svalbard § 26. Det drives også hvalfangst i farvannene rundt 

Svalbard. Det presiseres derfor i utkast til § 2 bokstav b andre punktum at lovlig 

jakt/fangst fra egen båt fortsatt er tillatt så lenge minsteavstanden på 500 meter til 

andre båter og fartøy mv. overholdes.  

§ 3 Unntak for eksisterende skytebaner i drift 

Utkastet til § 3 er nytt og foreslår et unntak fra forbudet i § 1 for eksisterende 

skytebaner i drift. Begrunnelsen er at slike anlegg finnes i de fleste av de bebygde 

områdene. Det er et vilkår at skytebanen er i drift.  

§ 4. Dispensasjon 

Bestemmelsen er en videreføring av § 3 i forskrift for bruk av skytevåpen i 

Longyearbyen og omegn, og slår fast at Sysselmannen i særlige tilfeller kan 

dispensere fra bestemmelsene i forskriften. Bestemmelsen tar spesielt sikte på å at 

det skal kunne gis tillatelse til skyting i forbindelse med felling av svalbardrein 
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eller annet vilt i opplæringsøyemed, og for felling av fugl på flyplassen av hensyn 

til sikkerhet. 

§ 5. Straff 

Bestemmelsen regulerer straff ved overtredelse av forskriftens §§ 1 og 2, som 

straffes med bøter. Bestemmelsen er innholdsmessig en videreføring av gjeldende 

forskrift § 4. Straffehjemmelen er imidlertid ny: blankettstraffebudet i gammel 

straffelov av 1902 § 339 nr. 2 ble fjernet ved ny straffelov, slik at forankringen av 

straffetrusselen i gjeldende forskrift ikke kan videreføres. Svalbardloven § 4 andre 

ledd fastsetter imidlertid at «den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskrifter 

gitt i medhold av første ledd eller forbud eller påbud gitt i medhold av forskriftene, 

straffes med bøter eller med fengsel i inntil 1 år, med mindre forskriften fastsetter 

lavere straff». Denne straffetrusselen kan dermed gjøres gjeldende for brudd på 

forskriften. Departementet foreslår derfor å henvise til straffetrusselen i 

Svalbardloven § 4 i ny forskrift.  

Det presiseres at Svalbardloven § 4 som utgangspunkt har en strafferamme på 

inntil ett års fengsel. Departementet vurderer at bot alene vil være tilstrekkelig 

reaksjon for overtredelse av den nye forskriften om skyteforbud på Svalbard, så 

fremt ikke en strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse. Forskriften 

begrenser derfor straffereaksjonen til bøter, i samsvar med det Svalbardloven § 4 

annet ledd åpner for.  

5 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget anses ikke å ha nevneverdige økonomiske eller administrative 

konsekvenser. Eventuelle kostnader vil dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.  
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Forslag til ny forskrift om skyteforbud på Svalbard 

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet dd.mm.åå med hjemmel 

i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. kgl. res. dd.mm.åå.  

 

§ 1. Skyteforbudssoner på Svalbard 

  Det er forbudt å skyte med skytevåpen innenfor 

a. Longyearbyen skyteforbudssone slik den er avgrenset på kart, med 

tilhørende grensebeskrivelse, i vedlegg A. 

b. Pyramiden skyteforbudssone slik den er avgrenset på kart, med 

tilhørende grensebeskrivelse, i vedlegg B. 

c. Barentsburg skyteforbudssone slik den er avgrenset på kart, med 

tilhørende grensebeskrivelse, i vedlegg C. 

d. Vannposten skyteforbudssone slik den er avgrenset på kart, med 

tilhørende grensebeskrivelse, i vedlegg D. 

 

§ 2. Alminnelig skyteforbud for Svalbard 

Utenfor skyteforbudssonene i § 1 er det forbudt å skyte med skytevåpen 

nærmere enn 500 meter 

a. til bygninger og anlegg som er i drift eller i bruk 

b. til skip og andre fartøy som trafikkerer Svalbard eller oppholder seg der.  

Lovlig fangst og fiske fra skip og andre fartøy er likevel tillatt, forutsatt at 

minsteavstanden på 500 meter i første ledd bokstav b overholdes.  

 

§ 3. Unntak for eksisterende skytebaner i drift 

 Skyteforbudet i § 1 gjelder ikke skytebaner som er i drift xx.xx.xxxx 

 

§ 4. Dispensasjon 

 Sysselmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudene i forskriften.  

 

§ 5. Straff 

Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 1 eller 2.  
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§ 6. Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft dd.mm.åå. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 

11. februar 1966 nr. 3449 for bruk av skytevåpen i Longyearbyen og omegn.  

   

VEDLEGG:  

Kart A-D 

 

 


