
 

 
 
 

«Oppgradere skilt og plakater i Longyearbyen» - et LoFF-prosjekt 
 
I 2008 ble det satt ut skilt knyttet til fuglelivet i Longyearbyen, ved dammen ved 
Campingplassen, ved Hundegården og flere steder i deltaet til Longyearelva. Skiltene er 
delvis bleket av sol, vind og sanddrift og var modne for utskifting. Fastboende og tilreisende 
har gitt LoFF mange positive tilbakemeldinger på skiltingen. Disse tilbakemeldingene har 
gjort at noen endringer er gjort på plakatene. Svalbard miljøfond ga midler til utskifting i 
2015 og denne er nå gjennomført. Disse arbeidene er gjort: 
 
Rødnebbterner  
Stativ med plakat som forteller hvordan en skal oppføre seg når en blir angrepet av 
rødnebbterner.  
Når en beveger seg inn på hekkeplassen til rødnebbternene beskytter de egg og unger ved å 
stupe mot hodet på en person. I noen tilfeller vil rødnebbterna hakke personen i hodet, noe 
som både kan gjøre vondt og føles skremmende. 
 

 
 

Lederen i LoFF, Atle Brekken, henter inn de gamle rødnebbterneskiltene i 2014. 
 
I 2008 ble det laget stativer med en plakat som med tekst og tegning viser hvordan man kan ta 
en pinne som lå i en kurv festet på siden av stativet, holde denne pinnen rett opp slik at 
rødnebbterna ville hakke på det høyeste punktet, ikke hodet, men pinnen som ble båret rett 
opp. Det var understreket at man ikke skulle slå etter fuglen, men bare holde pinnen rolig rett 
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2015 og denne er nå gjennomført. Disse arbeidene er gjort:

Rødnebbterner
Stativ med plakat som forteller hvordan en skal oppføre seg når en blir angrepet av
rødnebbtemer.
Når en beveger seg inn på hekkeplassen til rødnebbtemene beskytter de egg og unger ved å
stupe mot hodet på en person. I noen tilfeller vil rødnebbtema hakke personen i hodet, noe
som både kan gjøre vondt og føles skremmende.
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Lederen i LoFF, Atle Brekken, henter inn de gamle rødnebbterneskiltene i 2014.

I 2008 ble det laget stativer med en plakat som med tekst og tegning viser hvordan man kan ta
en pinne som lå i en kurv festet på siden av stativet, holde denne pinnen rett opp slik at
rødnebbtema ville hakke på det høyeste punktet, ikke hodet, men pinnen som ble båret rett
opp. Det var understreket at man ikke skulle slå etter fuglen, men bare holde pinnen rolig rett



opp. Det viste seg at folk ofte ikke fulgte oppfordringen om å holde pinnen rett opp, men 
viftet med pinnen. Som en følge av dette traff i flere tilfeller pinnen vingen på terna og knakk 
denne.  For å hindre at dette skjer videre har vi modifisert stativene, fjernet pinnene og endret 
tegningen. Nå viser tegningen at man skal holde en hånd i været som terna kan hakke mot. 
 

 
http://toposvalbard.npolar.no/  Rødnebbterneskiltene er i hekkesesongen utplassert på begge 

sider av deltaet til Longyearelva, ved innkjøringa mot Ing. Paulsen og ved innkjøringa til 
naustene i Sjøområdet (se de røde punktene). Ved laguna ved campingplassen, er 

rødnebbterneplakaten integrert i den nye fugleplakaten som er plassert der. 
 
 

 
 

Figuren viser de nye rødnebbterneskiltene. 
 



Laguna ved Campingen 
Det er to områder som bruker navnet «Laguna», både ved campingplassen og for en av 
dammene ved Hundegården. Derfor har LoFF valgt å endre navnet på den nye plakaten ved 
campingplassen til «Hotellneset fugleområde». Skråskiltene rundt laguna skiftes i 2016. 

 
 
Hundegården fugleområde 

 
 
Dette skiltet er utarbeidet i nært samarbeid med Svalbard Villmarksenter og er en oppdatering 
av tidligere skilt for det samme området. 
 
Georg Bangjord har vært hovedansvarlig for tekst og bilder, mens Trond Haugskott har vært 
ansvarlig for figurer og tegninger. 
 


