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Sysselmannen på Svalbard
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9171 Longyearbyen
Dato, 2.5.2005
FORSLAG OM OPPRETTELSE AV INDRE WIJDEFJORDEN NASJONALPARK HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til Deres brev av 25.2.2005 angående høring av forslag om opprettelse av Indre
Wijdefjorden nasjonalpark.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) som representerer de tolv største
friluftslivsorganisasjonene i Norge med til sammen over 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 enkle og
naturvennlige friluftslivet. For FRIFO er det et hovedmål og bevare disse kvalitetene, og vi støtter
derfor framlegget til vern og opprettelse av den nye nasjonalparken på Svalbard.
Verneplanen
De fleste naturtypene på Svalbard er representert innenfor eksisterende verneområder på Svalbard.
Et av unntakene er den vegetasjonstypen som finnes langs de indre delene av Wijdefjorden.
Sysselmanne på Svalbard er derfor bedt av Miljøverndepartementet og Direktoratet for
naturforvaltning om å utarbeide et forslag til vern av områder med høgarktisk steppevegetasjon
langs de indre delene av Wijdefjorden med sidearmer.
Forslaget til nasjonalpark er på til sammen ca 1127 km2 hvorav ca 382 km2 utgjør marint areal.
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. FRIFO støtter derfor Sysselmannens forslag til vern av Wijdefjorden nasjonalpark.
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Ferdsel
FRIFO mener det er viktig å legge til rette for folks muligheter til å drive friluftsliv, og det er derfor
viktig at det ikke settes unødvendige ferdselsrestriksjoner for friluftslivet. Ferdselen i den foreslåtte
nasjonalparken vil i hovedsak bli regulert av Svalbardmiljølovens bestemmelser. FRIFO har derfor
ingen spesielle innvendinger til den foreslåtte verneforskriften på dette feltet.
Motorisert ferdsel
FRIFO mener at bruken av snøscooter på Svalbard bør minimeres. Utviklingen går imidlertid i
retning av økt bruk av snøscooter, noe som fører til økte utfordringer knyttet til naturvern og
konflikter mellom ulike brukergrupper på Svalbard. FRIFO mener det bør innføres en restriktiv
holdning til snøscooter i nasjonalparkområdene av hensyn til naturvernet og for stillhet og ro i
naturen.
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