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NY GRUVEDRIFT I LUNCKEFJELL – FORHÅNDSMELDING OG FORSLAG TIL 

UTREDINGSPROGRAM – HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til Deres brev av 12.3.2008 angående høring av forhåndsmelding og forslag til 

utredningsprogram for ny gruve i Lunckefjell. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 13 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta 

allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget 

for å drive friluftsliv. 

 

Formålet med etableringen av ny gruve i Lunckefjell er å avløse Svea Nord når denne går ut av 

produksjon om noen år. Eksisterende infrastruktur i Sveagruva og Svea Nord vil kunne brukes i 

forbindelse med gruvedrift i Lunckefjell. 

 

FRIFO er i utgangspunkt sterkt skeptisk til etablering av en ny kullgruve i Lunckefjell, både av 

hensynt til naturmiljøet på Svalbard, men også i forhold til om Norge som nasjon skal fortsette å 

produsere kull i ei tid da det er sterkt behov for å redusere utslipp av klimagasser. 

 

FRIFO vil også minne om at Storting og regjering har uttalt at de ønsker en høy miljøstandard på 

Svalbard, og Stortingets energi- og miljøkomité understreket at ved konflikt med andre interesser på 

Svalbard skal miljøvernhensyn veie tyngst. Det har også blitt uttalt at Svalbard skal være verdens 

best forvaltede villmark. FRIFO mener derfor at dette må følges opp på alle punkter, og at en 

konsekvensutredning må gi svar på eventuelle konflikter med disse målene. 
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Når det gjelder det konkrete utredningsprogrammet, synes de fleste aktuelle temaene å være med. 

Friluftsliv er nevnt under enkelte temaer, men kan etter vår vurdering med fordel være et eget punkt 

i utredningen.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

       
Harald Tronvik       Hans Erik Lerkelund 

generalsekretær       fagkonsulent 
 

 

 

 

 


