
Avgrensningen på kartet gjelder fra det sydligste punktet
- ved nordvestsiden av Breinosa 524220:8674656 
- vestover til 523432:86744954
- nordvest over til nordspissen av Bolternosa 520830:8677465
- følger fjellryggen vest- og sydover til 520000:8676530 
- krysser vestover Todalen til Bayfjellnosas østre rygg 5184555:8677550
- følger fjellryggen nordover til nordspissen av Bayfjellnosa 518425:8678815
- dreier sørover langs fjellryggen av Bayfjellnosa til 516760:8677980
- dreier vestover Endalen til 515635:8679070 på Lindholmhøgdas østre rygg 
- følger fjellryggen nordover til nordøstre del av Lindholmhøgda 517095:8679930
- følger fjellryggen vestover til nordvestre del av Lindholmhøgda 516245:8680855
- følger fjellryggen sørover til søndre del av Gruvedalen 515615:8679875
- dreier vestover til søndre del av Vannledningsdalen 514710:8680365
- følger østre fjellrygg av Gruvefjellet til nordspissen av Gruvefjellet 514360:8681225
- følger vestre fjellrygg av Gruvefjellet til den møter Larsbreen ved 513348:8678540
- dreier vestover Larsbreen, Sarkofagen og Longyarbreen til 511230:868040
  vest for Tverrdalen 
- dreier nordover til søndre del av Blomsterdalen 512090:8681740
- følger Platåbergets østre rygg til 510710:8684150
- dreier sørvest over Platåberget til 509355:8682610
- følger nordligste bekkedal vestover til Bjørndalselvas vestre bredd 507305:8682385
- dreier vestover til nordspissen av Fuglefjella 506280:8683140
- dreier nordøst til 506135:8683700 i sjøen
- nordøst til 507490:8685565 i sjøen 
- nordøst til 509020:8686830 i sjøen nordvest av Vestpynten
- over Adventfjorden til 512830:8692005 i sjøen nord for Revneset 
- dreier øst til 513265:8692010 på land nord for Revneset
- til 513665:8691785 på Forkastningsfjellets rygg 
- følger ryggen sørover til 513597:8691290
- dreier østover til 514045:8691030 på østsiden av elven 
- dreier sørøst til 514585:8690130 på sørsiden av Hanaskogelva 
- til høydekote 250 på Adventtoppens vestre rygg 514550:8689210
- langs høydekote 250 til 516840:8686675 vest for Telegrafdalen 
- østover til 517235:8686400 på høydekote 200 
- til 519110:8685735 på høydekote 200 i vestsiden av Melardalen
- sørøstover til Melardalens østre side 519665:8685010
- dreier sør til 518305:8682800 ved Adventelvas nordre bredd
- østover i Adventdalen til 523595:8678590
- dreier sørover til 523510:8678050
- dreier øst  til 528370:8677550 øst for Foxdalen
- dreier syd  til punkt øst for Foxdalen 528850:8676210 og
- dreier nordvest til 527290:8675880 på kote 200 nordvest i Foxdalen
- følger kote 200 vestover til 525310:8676415 i Foxfonnas nordre morene
- dreier sørvest til 524215:8674515 ved nordvestsiden av Breinosa

SKYTEFORBUDSSONE LONGYEARBYEN
Forskrift XX.XX.2020 nr. XX om skyteforbud 
på Svalbard § 1 første ledd bokstav a.
Det er forbudt å skyte med skytevåpen innenfor 
sonen. Utenfor sonen er det forbudt å skyte med 
skytevåpen nærmere enn 500 meter til bygninger 
og anlegg som er i drift eller i bruk.

Kartgrunnlag: Norsk Polarinstitutt 2013
Kartfremstilling: Sysselmannen på Svalbard 2020
Kartet og de oppgitte koordinatene i listen referer seg til 
geodetisk datum WGS84 og kartprojeksjon UTM 33N.
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