Friluftslivets fellesorganisasjon
Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO
Telefon: 23 31 09 80, Telefaks: 23 31 09 89, E-post: post@frifo.no www.frifo.no
Org. nr.: 971 262 834, Bankgiro: 7154.05.51671, Postgiro: 0801 2713550
__________________________________________________________________________________________________________

Sysselmannen på Svalbard
Postboks 633
9171 LONGYEARBYEN
Oslo, 1. oktober 2002

PLAN FOR NYE VERNEOMRÅDER PÅ SVALBARD - HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til Deres brev av 19.07.02 angående høring av forslag til plan for nye verneområder på
Svalbard.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) som representerer de tolv største
friluftslivsorganisasjonene i Norge med til sammen nesten ½ million medlemskap, ønsker å være en
viktig aktør når det gjelder utviklingen av Svalbard. Bakgrunnen for FRIFOs engasjement er den
flotte og urørte naturen som gir unike muligheter for naturopplevelse gjennom det tradisjonelle,
enkle og naturvennlige (ikke-motoriserte) friluftslivet. For FRIFO er det et hovedmål og bevare
disse kvalitetene, og vi støtter derfor framlegget til vern og opprettelse av nye verneområder på
Svalbard.
Verneplanen
Verneplanen er en oppfølging av behandlingen av St. melding nr 22 (194-95) Om miljøvern på
Svalbard. Målet var å verne viktige landområder med biologisk produksjon for å sikre et
representativt nettverk av verneområder på øygruppa.
Verneplanen omfatter seks områder, tre nasjonalparker , ett goetopvernområde, ett
biotopvernområde og ett naturreservat.
FRIFO ser seg fornøyd med at det fremmes forslag om nye verneområder på Svalbard. Ved sin
behandling av St.meld nr 22 (1194-95) Om Miljøvern på Svalbard, pekte Stortinget på at dagens
verneområder i liten grad omfatter de delene av Svalbards landområder som har biologisk
produksjon. Stortinget ba Regjeringen legge frem forslag til nye verneområder der slike
landområder sikres vern. Det er positivt at disse føringene følges opp.
FRIFO er entydig positiv til verneområder på Svalbard. Stortinget har sagt at Svalbard skal bli en av
verdens best forvaltede villmarksområder og det kreves gjennomgående tiltak for å gjennomføre
dette målet. Vi mener Sysselmannen har gjort et godt stykke arbeid før fremleggingen av
høringsforslaget og har få korrigeringer til de foreslåtte planene.
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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): Den Norske Turistforening, Norges Folkesportforbund,
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges KFUK-Speidere, Norges KFUM-Speidere, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Norske 4H, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening
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Ferdsel
FRIFO setter pris på at det ikke er satt ferdselsforbud for tradisjonelt, ikke-motorisert ferdsel i de
nye nasjonalparkplanene. Det er viktig at det legges til rette for folks mulighet til å ferdes i naturen.
Motorisert ferdsel
FRIFO har lenge arbeidet for å minimere bruk av scooter på Svalbard. Utviklingen går i retning av
økt bruk av scooter og økte utfordringer knyttet til naturvern og konflikter mellom ulike
brukergrupper på Svalbard. FRIFO mener det bør innføres en restriktiv holdning til scooter i
nasjonalparkområdene av hensyn til naturvernet og brukernes behov for ro og stillhet i naturen.
Med vennlig hilsen
Harald Tronvik

Hans Erik Lerkelund

Generalsekretær

Fagkonsulent

