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Sammendrag – summary 
I et år fra august 2017-2018 har det blitt gjennomført et forprosjekt som har undersøkt muligheten for å etablere et 
Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard (besøkssenter). Med tanke på de ambisiøse miljømålene, de unike 
verneverdiene, den sårbare naturen, mangfold av kulturminner samtidig som det stadig kommer flere besøkende, 
er det et stort og økende behov for å formidle verneverdiene, sårbarhet og bærekraftig bruk av naturen på 
Svalbard. Sysselmannen prioriterer arbeidet med miljøkriminalitet høyt. Holdningsskapende arbeid kan i tillegg 
forebygge slik at det blir færre overtredelser. Konklusjonen fra forprosjektet og styringsgruppens anbefaling er 
derfor at det etableres et autorisert Besøkssenter nasjonalpark som kan ta ansvar for informasjon og formidle 
kunnskap om verneområdene og kultur- og naturverdiene samt turmuligheter på Svalbard. Dette dokumentet 
beskriver hvordan et Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard bør utformes ut fra retningslinjer for autorisasjon av 
Besøkssenter fra Miljødirektoratet.                                                                                                                                        
This report is a result of a year project from August 2017-2018 elaborating the need for a National Park Visitor 
Centre in Svalbard. Project leader Bente Rønning has been coordinated the work and a board of 6 partners has 
taken the strategic decisions. The board has consisted of Svalbard Museum, Norwegian Polar Institute, The 
University Centre in Svalbard, Visit Svalbard, Longyearbyen Lokalstyre and The Governor of Svalbard. Svalbard 
has a unique nature and 65% of the land is protected by law. The Svalbard treaty, the Svalbard Act and 
international obligations, vulnerable arctic nature and cultural heritage commits Norway to take special care of the 
archipelago on behalf of the international community and future generations. The increase in visitor numbers, both 
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coming by airplane and cruise ships, and frequent replacement of residents leads to a constant need for 
information about special natural challenges and dangers, conservation values, laws and regulations. The 
Governor of Svalbard enforces the environmental legislation. Accurat information can prevent accidents and 
reduce incidents of environmental crime. Conclusion from the project report underlines the need for a National 
Park Visitor Centre in Longyearbyen. The report describes the content and organization of a Visitor Centre in 
Svalbard following the guidelines for authorisation from Norwegian Environment Agency. 

Forsidefoto 
Spekter kommunikasjon 
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1. INNLEDNING 
Øyriket Svalbard er en del av kongeriket Norge og utgjør 1/5 av fastlands-Norge1.  Det 
består av hovedøya Spitsbergen, i vest Prins Karls Forland, fra sør med Bjørnøya, 
Hopen, Edgeøya, Barentsøya, Kong Karls land, Nordaustlandet, Kvitøya i tillegg til en hel 
rekke mindre holmer og skjær. Hele 65 % av øyrikets landareal er vernet med 7 
nasjonalparker og 8 landskapsvernområder. 87 % av havområdene rundt øyene ut til 
territorialgrensen er vernet. 

På fastlandet har Norge 40 nasjonalparker og 15 Besøkssenter nasjonalpark som 
formidler verneverdiene og gir informasjon om dyre, og planteliv, kulturminner og 
turmuligheter i området. Svalbard har ikke et tilsvarende besøkssenter som formidler de 
unike verneverdiene. I Svalbardtraktaten2 forplikter Norge seg til å ta vare på Svalbard 
med sin internasjonalt viktige og verdifulle natur- og kulturarv på vegne av fellesskapet. 
Traktaten er underskrevet av 44 land som utgjør de kontraherende parter. I 
Stortingsmelding om Svalbard3 er et langsiktig og overordnet mål å ivareta Svalbards 
særegne villmarksnatur som et av de best bevarte i verden. Svalbardmiljøloven med 
forskrifter er det viktigste virkemiddelet for å nå miljømålene. Men et lovverk i seg selv 
løser ikke alle utfordringene.  

Dersom Norge skal lykkes med sine mål, må alle som besøker eller bor på Svalbard få 
riktig og god kunnskap og forståelse og engasjement for verneområdene slik at alle bidrar 
til å ta vare på natur- og kulturarven. Et Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard vil være 
et viktig tiltak for å lykkes med formidling og holdningsskapende arbeid.  

 

1.1 Traktaten 
I 1596 oppdaget og dokumenterte nederlenderen Willem Barents, landet med de spisse 
fjell, derav navnet Spitsbergen. Det var den engelske oppdageren Henry Hudson som et 
tiår senere så potensialet i de rike naturressursene særlig med hval på Svalbard. I over 
300 år var dette et område for fangst, fiske og jakt fra mange ulike nasjoner. Det har vært 
et utgangspunkt for ekspedisjoner og forskning i over 200 år. Kulldrift og ulike former for 
mineralutvinning tok over som hovedvirksomhet på 1900 tallet. Spitsbergen ble regnet 
som fritt land, et ‘terra nullius’ selv om mange nasjoner forsøkte å hevde sin suverenitet. 
Først i 1920 fikk Norge suverenitet og ga øyriket navnet Svalbard som betyr kjølig kant. 
Navnet finnes i flere islandske årbøker og i 1194 beskriver de funnet av Svalbard. Det er 
derimot usikkert om vikingene var så langt nord4. I dag er det turisme som bringer flest 

 
 

1 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealdekke/aar  
2 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1920-02-09 
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-32-20152016/id2499962/ 
 
4 Arlov, Thor Bjørn 2003: Svalbards historie, Tapir akademisk forlag. 
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besøkende til Svalbard og de kommer hit for å oppleve naturen5. Ressursutnyttelse har 
vært utgangspunktet for de økonomiske interessene på Svalbard, men det har i liten grad 
vært fokus på bærekraft og langsiktighet6.  

 

1.2 Forvaltning 
Øverste miljøvernmyndighet for Svalbard er Kongen, deretter departement, direktorat og 
sysselmann. I Lov om Svalbard/Svalbardloven står det ”På Svalbard skal det være en 
sysselmann som oppnevnes av Kongen”. Den norske sysselmann er tilstede på øya og 
håndhever lov og regler deriblant miljøvernloven for Svalbard (Svalbardmiljøloven)7. I 
Svalbardmiljøloven står det at alt plante-, dyreliv-, bo og egg er fredet og at det ikke er lov 
å lokke, jage eller forgifte dyr. Alle kulturminner fra før 1946 er automatisk fredet. 
Allemannsretten gjelder på Svalbard, men i tillegg er alle ansvarlig for å bære egnet 
isbjørnbeskyttelse.  

 

1.3 Vern og fredning 
I 1973 ble isbjørnen vernet samtidig med de første store verneområdene.  Dette er 
Forlandet-, Sør-Spitsbergen-, og Nordvest-Spitsbergen nasjonalparker og Nordaust og 
Søraust- Spitsbergen naturreservat, i tillegg til 15 fuglereservat på vestkysten av 
Spitsbergen. Utenom Moffen naturreservat i nord, som ble vernet i 1983, tok det 30 år før 
en ny omfattende verneprosess ble satt i gang. Da ble nasjonalparkene Nordenskiöld 
Land, Nordre Isfjorden, Sassen-Bünsow Land og Indre Wijdefjorden vernet sammen med 
Hopen, Bjørnøya og Ossian Sars naturreservat8.  

Ingen andre steder i Nord-Europa er det et større mangfold av geologiske forekomster og 
bevarte geologiske formasjoner enn på Svalbard. Med lite vegetasjon trer geologien 
tydelig fram9. På tross av dette er det kun et geotopvernområde, Festningen sørvest i 
Isfjorden. 

Utryddingstruede arter ble beskyttet og bestandene har sakte bygget seg opp igjen. 
Isbjørnbestanden i Barentshavet er totalfredet og det avlives et fåtall dyr i året av 
humanitære årsaker eller i nødverge10. Hvalrossen var nær utryddet og ble totalfredet i 
1952. Bestanden har økt betraktelig, men er fortsatt på rødlisten som sårbar art. I tillegg 
er steinkobbe totalfredet og på rødlisten over truede arter. Ringsel er vurdert som truet og 
særlig utsatt ved varmere klima og mindre fastis. Storkobbe er ikke på rødlisten over 

 
 

5 https://www.visitsvalbard.com/informasjon-for-besokende/corporate-site/gjesteundersokelse 
6 Arlov, Thor Bjørn 2003: Svalbards historie, Tapir akademisk forlag. 
7 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-79 
8 https://lovdata.no/sok?q=svalbard 
9 http://www.npolar.no/no/tema/geologi/arktis/  
10  http://www.mosj.no/no/pavirkning/jakt-fangst/uttak-isbjorn.html 
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truede arter, men det er grunn til bekymring også for denne selarten på grunn av 
klimaendringer og reduksjon av sjøis11. Blåhval, jordens største pattedyr ble totalfredet i 
1964. Bestanden øker sakte og den blir stadig oftere observert i farvannet rundt 
Svalbard. Narhval er fredet og sterkt truet. Hvithval er fredet, og grønlandshval som ble 
fredet allerede i 1935 er vurdert som kritisk truet på rødlisten12. For å nevne noen av 
artene som er fredet og truet.  

 

1.4 Høsting 
Rype er den eneste fuglen som overvintrer av de ca. 36 fugleartene som hekker på 
Svalbard. Svalbardrøye er den eneste ferskvannsfisken. Det er regulert høsting av 
svalbardrein og -rype, -røye, sopp, dun og egg i gitte områder og til avgrensede tider. 
Etter Svalbardtraktaten har personer eller selskaper fra de 44 traktatpartene, lik rett til å 
drive jakt, fiske og visse former for næringsvirksomhet på øygruppa og i 
territorialfarvannet13.  

 

1.5 Forurensning og klima 
Arktisk natur er sårbar på grunn av den korte og hektiske vekstperioden, permafrost, 
store temperatursvingninger, lite næringstilgang og mye vind. Det blir lett spor etter 
menneskelig aktivitet, og det tar lang tid for naturen å restituere seg. Det er mange kilder 
til forurensning gjennom menneskelig tilstedeværelse og næringsvirksomhet slik som 
turisme og gruvedrift. I tillegg transporteres miljøgifter langveisfra med vann, luft og 
havstrømmer. Mikroplast og marint søppel er et økende problem for dyr som setter seg 
fast i det eller som spiser plastikk. I tillegg går kloakk fra Longyearbyen urenset i fjorden. 

De største isbreene i Norge er Austfonna og Vestfonna og ligger på Nordaustlandet på 
Svalbard14. De minker i størrelse på grunn av økte temperaturer om sommeren og mindre 
nedbør om vinteren. Den årlige gjennomsnittstemperaturen i Longyearbyen har steget de 
siste tiårene. Studier viser at klimaendringer er den største trusselen mot arter og 
økosystem i Arktis og på Svalbard15. 

 

 
 

11 http://www.miljostatus.no/  
12 https://www.artsdatabanken.no/Rodliste 
13 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-24-712  
14 http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/Brosjyrer/Verneomradene-pa-Svalbard/  
15 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/mildere-paa-svalbard  
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1.6 Besøkstall 
De første båtene med turister kom til øyriket allerede på 1800 -tallet, men den omfattende 
kommersielle reiselivssatsingen startet først da reiselivsvirksomheten ble skilt ut fra Store 
Norske Spitsbergen Kullkompani i 198916. Det har økt fra underkant av 50 000 til 130 000 
på 20 år17. Turistene besøker Svalbard for å oppleve naturen18. 

 

1.7 Informasjon om verneområdene på Svalbard 
Informasjon om verneverdiene og -områdene på Svalbard er spredt på ulike steder. 
Lover og regler om miljøvern på Svalbard er tilgjengelig på nettsidene til 
sysselmannen.no på språkene; russisk, engelsk og norsk. Når du ankommer 
Longyearbyen får du informasjon om svalbardvettreglene19 på skjermen i 
bagasjeutleveringen i inngangshallen på Svalbard lufthavn. Brosjyrer om verneområdene 
på Svalbard er tilgjengelig på nett hos Miljødirektoratet.no, i turistinformasjonen, hos 
Sysselmannen og på Svalbard Museum. I tillegg har Svalbard Museet en vegg med 
miljøinformasjon samt en film i sitt inngangsparti på vegne av sysselmannen. Det er 
ingen ansatte med naturformidlingskompetanse ved museet.  

 

2. FORMÅL 
Hensikten med et Besøkssenter nasjonalpark er å dele kunnskap, inspirere folk til 
aktiviteter i naturen, tilrettelegge informasjon og gi gode opplevelser tilknyttet 
verneområdene, samt bidra til lokal bærekraftig verdiskaping. Spesielt i Longyearbyen og 
på Svalbard er det et stort behov for et besøkssenter som kan fylle disse oppgavene. Det 
er veldig viktig at senteret har sterk lokal forankring og jobber for å involvere 
lokalsamfunnet på en engasjerende måte. Senteret skal inspirere til økt aktivitet i 
nærområdet som avlaster andre mer sårbare områder. Opplevelser i nærområdet er også 
et av de strategiske målene for Svalbard som bærekraftig reisemål20.  

Senteret vil på vegne av Sysselmannen og Miljødirektoratet ta ansvar for informasjon om 
nasjonalparkene, naturreservatene, biotopvernområdene samt de internasjonale 
konvensjoner som Norge har et spesielt ansvar for, slik som isbjørn og hvalross. I tillegg 
vil senteret informere om de andre besøkssentrene på fastlands-Norge og delta aktivt i 
nettverket av autoriserte senter.  

 

 
 

16 http://snsk.custompublish.com/index.php?id=4658503&showtipform=1&cat=145749  
17 https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/dette-er-svalbard-2016  
18 https://www.visitsvalbard.com/informasjon-for-besokende/corporate-site/gjesteundersokelse  
19 https://www.sysselmannen.no/Toppmeny/Om-Svalbard/Svalbardvettreglene/ 
20 https://www.visitsvalbard.com/informasjon-for-besokende/corporate-site/masterplan  
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Det vil bli tilrettelagt for informasjon som er gratis tilgjengelig i senterets åpningstid samt 
informasjon tilgjengelig på utsiden av senteret hele døgnet. Besøkssenteret vil benytte og 
følge den offisielle merkevaren som er utviklet av Miljødirektoratet, dette gjelder alt 
materiell, informasjon og utstillingen i senteret. I og med at besøkssenteret på Svalbard 
ennå ikke er bygget gir dette gode muligheter til å forme senteret i tråd med den nye 
merkevaren til Norges nasjonalparker21 både bygget og innhold. Det vil foregå i tett 
samarbeid med Miljødirektoratet og Sysselmannen. 

 

3. MÅLGRUPPE 
”Et Besøkssenter nasjonalpark er for alle som ønsker informasjon om naturen og 
kulturarven og søker aktiviteter basert på denne22 ” 

Hensikten med en målgruppebeskrivelse er å rette innholdet i besøkssenteret til 
målgruppene. Det er flere målgrupper som er kartlagt i løpet av forprosjektet. Vi skal se 
på de to største gruppene; lokalbefolkningen og besøkende. Innenfor hver av disse 
gruppene er det flere undergrupper.  

Lokalbefolkning kan deles inn i det tre forskjellige underkategorier; skole/barnehage, 
familier og voksne. Pr april 2018 var det registrert ca. 2200 personer bosatt i de norske 
bosettingene i Longyearbyen og Ny-Ålesund. Som bosatt regnes de som oppholder seg 
på øya i 6 måneder eller mer. Det er flest bosatt her i sommermånedene. Det er flest 
voksne personer i aldersgruppen 20-44 år23. Det er en økende flernasjonalitet blant de 
fastboende på Svalbard. I 2018 var det registrert over 500 utenlandske personer fra 46 
ulike nasjoner. Svalbard er et rotasjonssamfunn i betydningen av at ut-/innflyttingen er 
stor. Gjennomsnittlig botid er 7 år. De som jobber i gruven og i lokalforvaltningen har 
lengre oppholdstid enn studenter og ansatte i reiseliv. Endringer i næringsstrukturen og 
omstilling til flere ansatte i reiseliv og utdanning/forskning kan redusere botiden 
ytterligere. Befolkningen på Svalbard er høyt utdannet og kvinnene er i overtall24. Med 
stor rotasjon og mange ulike nasjonaliteter er det behov for grunnleggende informasjon 
om verneområdene på Svalbard. Regelverk, historien og naturen her er ulikt både 
fastlands-Norge og andre land. Svalbard har også de nordligste bosettingene i verden og 
det arktiske klima byr på utfordringer som sikkerhet og bekledning. 

De som besøker øya kan deles inn i to hovedgrupper. Individuelt reisende og cruise-
turister. Nordmenn er fortsatt den største gruppen som besøker Svalbard. 
Aldersgjennomsnittet er 48 år og høyere for cruiseturister/ekspedisjonscruise25. De 
besøkende har store forventninger til reisemålet i og med dette er et sted de mest 

 
 

21 http://designmanual.norgesnasjonalparker.no  
22 https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=14&soknadsaar=2018&Menyvalg=SOKNADSSENTER  
23 Statistisk Sentralbyrå ssb.no 5.7.2018 
24 http://ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/dette-er-svalbard  

Statistisk Sentralbyrå 2016 publikasjon «Dette er Svalbard 2016» 
25https://www.visitnorway.no/innsikt/cruise/cruise-tall-og-fakta/ 
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sannsynlig besøker kun en gang i livet. De aller fleste er førstegangsbesøkende og har 
derfor veldig stort behov for informasjon, både før og under reisen26   

Det som er gjennomgående i begge disse målgruppene, fastboende og besøkende, er at 
det er voksne, høyt utdannede personer som er i flertall og med en økende 
flernasjonalitet i begge gruppene. Det som også er felles for disse gruppene er en tydelig 
interesse for natur og naturbaserte opplevelser som trekker de til Svalbard. De er 
kunnskapsrike, men den lokale kunnskapen er lav og de ønsker å lære mer.  

Dette betyr at de som er målgruppene for et besøkssenter er ute etter informasjon om 
Svalbards natur, kulturminner, og hvordan man ferdes. Den kunnskapssøkende er 
senterets gjest. Det må derfor være muligheter for dybdeinformasjon i utstillingen og 
senteret bør tilby arrangementer, program og foredrag med spesifikke Svalbardrelaterte 
tema både til besøkende og fastboende. 

 

4. LOKALISERING  
All trafikk med båt og fly til og fra Svalbard går via Longyearbyen. Det gjør Longyearbyen 
til det viktigste informasjonsknutepunktet for verneområdene på Svalbard. I forprosjektet 
har det derfor ikke vært utredet andre lokaliseringsalternativer for et Besøkssenter 
nasjonalpark på Svalbard enn Longyearbyen.  

I løpet av forprosjektets første periode ble det spilt inn ca. 10 mulige 
lokaliseringsalternativer rundt Longyearbyen fra flyplassområdet i vest til gruve 7 i øst. 
Disse ble gjennomgått og diskutert i styringsgruppen. De forslag som ble ansett som 
uegnet ble sortert ut. Skredfare, egnede lokaler, mulige tomter og gangavstand til 
sentrum var viktige parameter. Forenklede løsninger hvor en fordeler senteret i mindre 
enheter på flere steder ble også diskutert. Styringsgruppen er tydelig på at en slik 
distribuert løsning vil være rimeligere, men det vil ikke innfri autorisasjonskravene og er 
derfor ikke aktuelt. 

Forprosjektet har valgt å bruke mest tid på innholdet i senteret og utformet det slik at det 
kan brukes og tilpasses ulike lokaliseringsløsninger. Styringsgruppen er omforent om å 
fremme to forslag til lokalisering for et besøkssenter i Longyearbyen:  

 

 
 

26https://www.visitsvalbard.com/informasjon-for-besøkende/cooporate-site/gjesteudersøkelsen  I følge gjesteundersøkelsen 2017: «Det	
karakteristiske	ved	Svalbardturisten	er	at	de	har	svært	høy	utdanning.	De	har	mye	reiseerfaring,	og	det	er	svært	mange	som	besøker	destinasjonen	
for	første	gang.	I	tillegg	sier	omtrent	halvparten	at	de	ønsker	å	oppleve	Svalbard	«før	de	dør».	Dette	innebærer	at	turistene	har	svært	høye	
forventninger,	noe	som	setter	høye	krav	til	informasjon	før	og	under	reisen.	Det	høye	antallet	førstegangsbesøkende	betyr	også̊	at	behovet	for	
informasjon	om	hvordan	man	forbereder	seg	på̊	Svalbard-besøket	også̊	er	stort.	Eksempel	på̊	informasjon	kan	være	påkledning,	lokale	skikker,	
miljø	(is	som	smelter,	energikilder,	kull-eksporten),	dyreliv	(økning/nedgang	i	ulike	arter)	osv.	Det	er	også̊	viktig	å	tilpasse	informasjonen	iht.	de	
ulike	kundegruppene	i	de	ulike	sesongene»	Gjesteundersøkelsen	2017,	Visitsvalbard.no	 
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1. Samlokalisering/nytt byggetrinn ved Svalbard forskningspark  

2. Nytt eget bygg/sjøskrenten 

 

Begge disse lokaliseringsalternativene har gangavstand til sentrale funksjoner i 
Longyearbyen og er derfor enkelt tilgjengelig for begge målgruppene. Hvilket av disse to 
alternativene som til slutt blir realisert er knyttet opp mot andre beslutningsprosesser som 
det er redegjort for nedenfor. 

 

4.1 Samlokalisering/nytt byggetrinn ved Svalbard 
forskningspark  
Samlokalisering av et besøkssenter ved Svalbard forskningspark har mange fordeler og 
noen ulemper som er beskrevet nedenfor. En samlokalisering med komplementære 
virksomheter slik som museum, undervisning, forvaltning og forskning er anbefalt å 
vektlegge i forbindelse med autorisasjon. Hensikten med samlokalisering er å bygge 
synlige store attraksjoner for mest mulig besøk og skape et større arbeidsmiljø for de som 
jobber der. På Svalbard er situasjonen noe annerledes siden besøkende har en 
begrenset aktivitetsradius. Mange av de besøkende har ekstra tid til rådighet i 
Longyearbyen som de ønsker å bruke på attraksjoner og aktiviteter i nærområde. Pr i dag 
er antall innendørs attraksjoner begrenset til Svalbard Museum, North Pole Expedition 
Museum, Svalbard kirke, Galleri Svalbard, WildPhoto Gallery, handling, kafé eller 
bibliotek. Reiselivsrådet ønsker flere bynære attraksjoner. Derfor er deres anbefaling at et 
Besøkssenter nasjonalpark etableres som en egen attraksjon. Samlokalisering er derfor 
ikke et entydig positivt argument for lokalisering av et besøkssenter i Svalbard 
forskningspark. 

 

Sysselmannens miljøinformasjon er lokalisert i Svalbard Museums butikk og 
skrankeområde i dag. Opprinnelig rommet disse lokalene også turistkontoret og ble 
betegnet Svalbardporten27.  I dag er turistinformasjonen flyttet til egne lokaler lengre sør i 
sentrum. Flere steder i Longyearbyen tilbyr brosjyrer med informasjon om 
verneområdene. I tillegg har sysselmannen informasjon og brosjyrer tilgjengelig i sine 
lokaler. Alle turistgrupper som skal på lengre turer må innom sysselmannen for å 
innhente tillatelse. Det betyr at forskningsparken pr i dag ikke er et tydelig informasjons 
og formidlingspunkt for verneområdeinformasjon i Longyearbyen. 

Dersom forskningsparken skal fremstå som det viktigste informasjonsknutepunktet for 
verneområdene på Svalbard må dette fremkomme tydelig med skilting og informasjon på 

 
 

27 Berit Mørkved; Svalbardporten Forstudie formidlingssenter for natur og kultur i Longyearbyen, 1993. Susan Barr: Svalbard senter for 
natur og kultur og informasjon, Foreløpig utkast til prosjektide, 1993. 
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utsiden av bygget gjerne på flere språk. I tillegg må senteret betjenes med relevant 
kompetanse. 

 

Lokal forankring 

Forskningsparken er i dag en viktig samlingsplass for lokalsamfunnet. Her er det 
foredrag, konferanser og arrangementer som er åpne for alle. Etablering av besøkssenter 
i Svalbard forskningspark vil forsterke dette ytterligere ved å bli et samlingspunkt for 
kunnskap og kompetanse innenfor bærekraftig reiselivsutvikling.  Samarbeid med 
barnehager, skole og Universitetssenteret på Svalbard, Norsk Polarinstitutt, 
Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre, Store Norske Spitsbergen Kullkompani, 
Svalbard Museum samt frivillige lag og foreninger er viktig. 

 

Attraksjoner og aktiviteter 

Svalbard forskningspark har relativt store uteareal som ligger utenfor rasfare. 
Utearealene benyttes i dag som lager for containere, utstyr, beltebiler, biler og scootere 
som Universitetssenteret på Svalbard og NP benytter. I tillegg har flere utleiefirma sine 
snøscootere oppstilt på østsiden av forskningsparken i vinterhalvåret. Dette er 
skjemmende og skader tundraen på østsiden av forskningsparken. 

Det stilles krav til uteinformasjon om natur og kulturverdier, opplevelses- og turmuligheter 
ved et besøkssenter. En sti fra forskningsparken kan koble lokalene til etablerte turveier i 
nærområdet. Kyststien28 vil bli et viktig samarbeidsprosjekt for besøkssenteret for å innfri 
krav om turmuligheter i nærheten. Dersom senteret lokaliseres i forskningsparken vil en 
være avhengig av å etablere en stitilkobling med mulighet for gående å komme seg til 
kyststien på en enkel og trygg måte.  

Et Besøkssenter nasjonalpark skal være en lett tilgjengelig attraksjon. Det betyr at 
terskelen for å oppsøke besøkssenteret skal være lavest mulig. Ved en lokalisering i 
Svalbard forskningspark vil tilgjengeligheten til besøkssenteret være veldig god. Det er en 
kort spasertur fra de fleste funksjoner og boliger å komme seg til forskningsparken.  

 

 
 

28 Kyststien i Longyearbyen – kortreiste opplevelser i natur og kultur, Bjørn Frantzen og Vidar Bakken, Norsk institutt for bioøkonomi 
NIBIO. Andre publikasjoner. 
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Besøkstall 

I løpet av 2017 besøkte i underkant av 50 000 personer Svalbard Museum. Antall 
studenter på UNIS i 2016 var 759 stykker fra 43 land29. I tillegg har NP mange 
forskningsprosjekter med tilhørende forskere på feltarbeid, og et ukjent antall personer 
besøker Svalbard forskningspark og deltar på konferanser i bygget hvert år.  

Det er gode besøkstall for forskningsparken som helhet. Hvorvidt et besøkssenter 
lokalisert i Svalbard forskningspark vil kunne etableres som en selvstendig attraksjon 
med gode besøkstall er uvisst. Det handler om synlighet som selvstendig attraksjon, at 
besøkssenteret har et komplementært innhold og får til et godt og fruktbart samarbeid 
særlig med Svalbard Museum, men også med de andre virksomhetene i 
forskningsparken.  

 

Utstilling og tilbud 

Svalbard forskningspark i dagens form sto ferdig i 2006 og er på 12 000 m2. Det rommer 
det første bygget til UNIS med blant annet kantine, auditoriet og kontorer. Det ble 
supplert med nye undervisningslokaler, bibliotek, kontorer, laboratorier og logistikkareal 
felles med NP. Samtidig ble kontorer for NP, Svalbard Museum med utstilling flyttet til 
forskningsparken, og kontorer og magasin for arkeologisk og kulturhistorisk materiale ble 
bygget.  

Svalbard forskningspark har ført til bedre samordning og samarbeid mellom UNIS og NP, 
bedre og mer effektiv informasjonsvirksomhet, og synergieffekter og utveksling av 
kompetanse mellom ulike aktører som er samlokalisert her. Koblingen til Sysselmannen 
på Svalbard ble derimot ikke styrket gjennom denne etableringen i og med de er 
lokalisert i egne lokaler på skjæringa30.  

Bygget er unikt og godt synlig både når en kommer med transport inn fra flyplassen, 
gående fra havna eller fra handelsgata i Longyearbyen. Hvilke organisasjoner som er 
lokalisert i bygget er derimot mindre synlig og inngangsparti og skiltingen er beskjeden.  

Pr i dag er det ingen ledige areal for etablering av et Besøkssenter nasjonalpark i 
Svalbard forskningspark. Et nytt byggetrinn og videre utvidelse av forskningsparken er 
tenkt å inneholde utvidede fasiliteter for alle de etablerte virksomhetene i bygget, og 
eventuelt et Besøkssenter nasjonalpark. Skisser til prosjektet og innhold er presentert i 
UNIS foaje og lagt fram for bevilgende myndigheter. Bevilgninger er ikke gitt og det er 
ikke fastsatt tidspunkt for bygging, slik at det er vanskelig å vite når et slikt bygg kan 
realiseres.  

 
 

29 https://www.unis.no/about-unis/annual-reports/  
30 www.ntnu.no/consept/svalbard-forskningspark 
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Svalbardposten 

 

Utformingen av tilbygg slik det er skissert, vender seg i retning sør mot sentrum av 
Longyearbyen. Det er derimot ikke tenkt utsiktsflater mot Adventdalen i øst, Hjortfjellet i 
nord eller Isfjorden i vest. Disse tre siktlinjene er meget aktuelle og attraktive for et senter 
som skal informere om Svalbards naturverdier. Det er signalisert fra ledelsene i UNIS, 
Svalbard Museum og NP at tilbygget ikke er ferdig tegnet og vil åpne for tilpasninger til et 
besøkssenter dersom det blir aktuelt. Egnede lokaler for utstilling vil derfor kunne 
tilpasses i det tenkte tilbygget til forskningsparken. I dagens bygg er det benyttet kvalitet i 
utforming og materialbruk, samt gjort tilpasninger til energisparing noe som er godt egnet 
for et besøkssenter.  

 

Samarbeid 

De virksomheter som er lokalisert i forskningsparken i dag er alle viktige 
samarbeidspartnere for et besøkssenter som skal formidle informasjon om verneområder, 
kultur- og naturverdier. Dette er UNIS, NP og Svalbard Museum. I tillegg er viktige 
samarbeidspartnerne for et besøkssenter skole og barnehager, Sysselmannen, 
Longyearbyen lokalstyre, lokalt reiseliv, Store Norske Spitsbergen Kullkompani og 
frivillige organisasjoner. Disse befinner seg alle i gangavstand til Svalbard forskningspark. 
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Kostnader tilbygg 

Forskningsparken ble bygget av Statsbygg som et husleiefinansiert prosjekt med 
garantier fra flere departement. I tillegg eier UNIS første byggetrinn. Husleien i dag for et 
areal på 1500 m2 er 5,8 millioner kroner i året. Prisen inkluderer de bygningsmessige 
rammene og vedlikehold av disse. Leieprisen for et tilbygg vil utgjøre ca. 7% av 
investeringen i årlig husleie, altså pr 10 millioner kroner gir det ca. 700 000 i husleie for et 
år. 

Det er ikke stor forskjell i bygge kostnader for et nytt bygg versus et tilbygg. Derimot vil 
kostnadene ved bygging reduseres dersom det blir en felles utbygging av 
forskningsparken med de andre aktørene ved at en del kostnader som planlegging, 
prosjektledelse og rigging kan deles mellom flere parter. I tillegg vil de effektive 
driftskostnadene/personal reduseres ved sambruk også fordeles på flere parter31. En kan 
også redusere kostnader knyttet til drift/investering i felles funksjoner som resepsjon, 
kantine og lignende. Et godt samarbeid med de andre virksomhetene i parken er 
avgjørende for at det skal være mulig å dele på slike funksjoner. I tillegg vil det være lurt 
å se på naturfaglige temaer i utstillingen til Svalbard Museum i sammenheng med de 
tema som besøkssenteret skal omfatte slik at disse utfyller hverandre på en god måte.  

 

4.2  Nytt eget bygg/sjøskrenten  
Et eget nytt bygg gir mange fordeler med tanke på utforming og tilpasning av bygg til 
innhold, egnet sted og funksjon. En annen fordel ved eget nytt bygg er muligheten for et 
signalbygg som kan stå for seg selv og synliggjøre at Norge satser på å ta vare på 
Svalbards natur- og kulturarv. I et eget bygg vil besøkssenteret ikke konkurrere om 
oppmerksomheten slik som det vil ved en eventuell samlokalisering i forskningsparken. 

Ulempene ved å planlegge et eget nytt bygg er knyttet til mangel på tomter i 
Longyearbyen, skredfare, eventuelt behov for ny delplan og tilføring av infrastruktur.  

Utsikt mot naturen og nærhet til sjøen vil være en viktig prioritering med tanke på å finne 
en egnet tomt for å sette opp et besøkssenter i Longyearbyen. Forslag til lokalisering av 
et nytt bygg bør derfor ha tilknytning til sjøen. Dette på grunn av kravet om utetilbud i 
autorisasjonskriteriene. I området nær fjorden vil det relativt enkelt kunne legges til rette 
for turer langs sjøkanten, fugletitting, livet i fjæra og kikke etter hval og sel i fjorden. 
Prosjektet kyststi vil være et naturlig prosjekt å samarbeide med. I tillegg er det fin utsikt 
mot Hjortfjellet/Adventdalen samt gode forhold for å se nordlys og stjernehimmelen i 
mørketiden fordi området ligger utenom det sterke lyset fra byen. De mest aktuelle 
tomtene i dette området er rundt utløpet av Longyearelva ut fra kvaliteter på området, 
nærhet til sjø, utsikt mot fjell, fjord og dal samt at det ligger i gangavstand til bosettingen. 

 
 

31 Statsbygg, Longyearbyen. 
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Dette området ligger utenfor faresone for skred32. Selv om Longyearelva har sitt utløp 
mellom disse områdene, utgjør det ingen stor fare i og med at elva er flomsikret.  

Det er flere tomter som kan brukes, men særlig egnet er tomta hvor dagens avfallsmottak 
er lokalisert33. Det er også en tomt som er tenkt å romme en funksjon som er tilgjengelig 
for allmenheten34. Det vil ta tid å realisere et slikt prosjekt i og med at dagens 
avfallsanlegg må flyttes. Men saken er diskutert i Longyearbyen lokalstyre ved flere 
anledninger og behovet for nye og bedre fasiliteter for avfallsmottak er stort. Tomta er 
stor nok til å huse et besøkssenter samt tilhørende uteareal til uteaktiviteter. En utfordring 
i forhold til sjøskrentenområdet er søppeldeponiet som sjøskrenten ligger på. Det vil være 
en egen kostnad knyttet til å undersøke grunnen for giftstoffer og gasser. Ut fra 
topografien å dømme er det ikke deponert avfall på tomta til dagens avfallsmottak. Dette 
må uansett undersøkes. En ny delplan for området må også utarbeides. 

Den tiltenkte tomta hvor renovasjonsanlegget ligger i dag øst for Longyearelva ligger 
sentralt i Longyearbyen. Besøkssenter lokaliser her vil bli synlig både når du kommer 
med buss eller bil til/fra flyplassen, gående fra kaia eller fra byen, og er enkelt tilgjengelig 
for byens befolkning og de besøkende. Selv om besøkssenteret vil bli godt synlig, må en 
jobbe med utforming og skilting for å gjøre det enkelt å finne fram. Informasjon tilknyttet 
verneområder bør samles her og være tilgjengelig også utenom åpningstidene.  

Området ved fjorden har et rikt dyre- og fugleliv og er et yndet sted for turer ned til eller 
langs fjorden. Det vil kreve informasjon om dyre og fugleliv i området rundt senteret for å 
unngå at etablering av et senter her ikke påvirker områdets naturverdier negativt.   

 

Lokal forankring 

I et besøkssenter lokalisert på sjøområdet vil det være viktig å jobbe aktivt for å involvere 
lokalsamfunnet og reiselivsnæringen. Det bør stimuleres til i å bruke arealer rundt 
senteret til aktiviteter, foredrag og arrangementer som gir kunnskap og holdninger til 
bevaring av natur- og kulturarven.  

Som tidligere nevnt er det få attraksjoner, tilbud, aktiviteter og steder hvor familier og 
venner kan treffes på fritiden. Dette gjelder også for de besøkende. Barnehage og skoler 
har behov for fordypning knyttet til lokal naturkunnskap og kulturminner som del av sine 
mål i læreplanen35. Et besøkssenter i gangavstand til skoler, barnehager og 
boligområdene i Longyearbyen med fasiliteter og kompetanse samt ute-tilbud vil styrke 
undervisning og opplæring om Svalbards miljøverdier, sårbarhet og forvaltning, 

 
 

32 https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/svalbard/spitsbergen/ 
33 BA6 i kart; http://lokalstyre.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=91ec98bf5ff44ac188ae06eac98b0b9d  
34file:///C:/Users/nasjps/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/U4J03ID8/Planbeskrivelse,+datert+20.02.17+rev.+20.02.17.p
df  
35 https://www.udir.no/kl06/NAT1-03/  
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verneområder, kunnskap om kulturminner og samspillet mellom mennesker og natur, 
samt formidle kunnskap fra forskning og overvåkning. 

Å utvikle senteret til et lokalt treffpunkt og i tillegg gi kompetansepåfyll for naturbasert 
reiseliv vil kunne være med på å styrke og forplikte næringslivets fokus på å ta vare på og 
fremme bærekraftig bruk av Svalbards unike natur- og kulturverdier. I tillegg kan et senter 
være en attraktiv arena for drøfting og pådriver for miljøvennlig utvikling av samfunnet i 
Longyearbyen.  

Sjøskrenten er godt egnet til å bli en slik møtearena for byens lokalbefolkning og 
besøkende med nærhet til friluftsområde i sjøområdet og fjæra.  

 

Attraksjoner og aktiviteter 

Det er en stor andel av de besøkende på et senter som ønsker informasjon om turer og 
hvor de kan gå for å se dyre- og fugleliv. Det er gode muligheter for å tilrettelegge 
utetilbud på sjøskrenten. Tilgang til fjorden og utsiktspunkt for fugletitting og bålplass er 
allerede etablert bruk av området. I tillegg er planen om kyststi veldig relevant i forhold til 
å dekke autorisasjonskrav om en lett tilgengelig turmulighet i nærhet av besøkssenteret. I 
prosjektet for kyststien er det planer om å etablere en gangbru over Longyearelva for å 
binde sjøskrenten og sjøområdet sammen. I tillegg er det mange planer for å tilrettelegge 
for turer og aktiviteter i nærområdet gjennom masterplanen36. I tillegg har den lokale 
organisasjonen ‘Aktiv i friluft’ planer om videre utvikling av friluftsområdet vest for 
Longyearelva. 

 

Besøkstall 

En ny lokalisering vil kreve etableringstid også når det gjelder besøkende til senteret, 
men området er sentralt og lett tilgjengelig. Det tar tid å bygge opp en ny attraksjon, gjøre 
denne kjent og opparbeide gode besøkstall. Et synlig bygg, spennende innhold, fleksible 
åpningstider og en inkluderende holdning med sterk lokal forankring og samarbeid med 
reiselivet er viktig for å lykkes med dette.  

 

Utstilling og tilbud 

I et nytt bygg kan en utforme bygget ut fra hva det skal inneholde og behov i senteret. 
Dette er en ideell situasjon for et besøkssenter. I tillegg er det mulig å bygge et 

 
 

36 https://www.visitsvalbard.com/informasjon-for-besokende/corporate-site/masterplan  
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signalbygg som blir godt synlig for besøkende og fastboende og innfrir dagens 
bygningstekniske krav. Det skal bli en god arena for å møtes og formidle kunnskap om 
Svalbards unike natur- og kulturverdier. 

Kravet til å bygge miljøvennlig er også et autorisasjonskriterie. Et nytt bygg kan etableres 
etter passivhusstandard noe som også vil redusere energikostnadene i driftsperioden. 
Det er viktig å understreke at et statlig finansiert bygg skal bygges etter kvalitetsmessig 
høye krav, god byggeskikk, være et godt estetisk bygg og med universell utforming. Det 
omfatter alt fra tilpasning til landskap, bebyggelsesstruktur til utforming av det enkelte 
byggverks volum, fasader, tak, materiale og farger37.  

 

Samarbeid 

Det er viktig å samarbeide tett med lokalsamfunnet generelt og med viktige 
samarbeidspartnere som Svalbard Museum, skole og barnehager, Universitetssenteret 
på Svalbard, Norsk Polarinstitutt, Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre, lokalt reiseliv, 
Store Norske Spitsbergen Kullkompani, lag og organisasjoner. I et eget bygg vil det bli 
viktig å jobbe aktivt med samarbeidspartnere. 

 

Kostnader nybygg 

Det er ikke stor forskjell i bygge-kostnader for et nytt bygg versus et tilbygg38. Derimot vil 
kostnadene ved bygging som planlegging og rigging slik som ved et tilbygg til 
forskningsparken reduseres. I tillegg vil de effektive driftskostnadene/personal reduseres 
ved sambruk og også fordeles på flere parter. En kan også redusere kostnader knyttet til 
drift/investering i funksjoner som resepsjon, kantine og lignende dersom en får en felles 
tjeneste. 

Et nytt bygg kan finansieres på tre måter. 1) gjennom husleiefinansiering. Det kan være i 
form av at en/flere statlige aktører/departement garanterer for husleien over en lengre 
periode (20 år). 2) gjennom en engangsbevilgning. 3) gjennom en kombinasjon av de to 
første. For å forenkle modellen vil vi i denne omgang ikke se på engangsbevilgning (2) 
eller kombinasjonsløsninger (3), men ta utgangspunkt i husleiegaranti som er mest brukt i 
dagens statlige bygg.  

Driftskostnadene vil også være noe høyere siden alle driftskostnadene bæres av senteret 
alene. Derfor vil et nybygg ha en høyere leiepris pr m2. Et grovt estimat på husleie av en 

 
 

37 https://www.regjeringen.no/no/sub/stedsutvikling/ny-emner-og-eksempler/byggeskikk/id535403/ 
 
38 Statsbygg, Longyearbyen 
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kvadratmeter er 50 000,- NOK ved full finansiering gjennom husleie(1). Tilsvarende 
billigere for alternativ (2) og (3). Dette kan øke dersom signalbygget har en utforming eller 
materialer og spesielle krav som er kostbare. Dersom en bygger større enn det senteret 
trenger, kan en leie ut og slik dele kostnadene med andre aktører. 

Hvor stor forskjellen er mellom nytt bygg og tilbygg, avhenger av utforming grunnforhold 
og kostnader knyttet til tomteervervelse, utforming av delplan, tilføringer av infrastruktur 
som vei, vann og strøm og lignende. 

 

 

5. UTFORMING  
Utformingen av bygget/tilbygget vil følge de miljø- og energivennlige løsninger som er 
mulig å velge på Svalbard. Senteret vil gjerne være et foregangseksempel på nye og 
miljøvennlige valg når det gjelder bygg i arktis. Nybygg/tilbygg vil tilpasses omgivelsene 
på en slik måte at det ikke påvirke miljøverdiene negativt. De materialene og 
byggeteknikken som velges bør ha høy kvalitet og lang holdbarhet. 

Arealbehov for et Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard er her skissert med følgende 
rom og fordeling som er en estimering basert på erfaring fra andre tilsvarende bygg og 
som er tilpasset lokale behov: 

 

Funksjon Areal 
m2 

Utstilling 680 
Kontor 2. etg 60 
Lager delvis under amfi 80 
Kafé og hvile 200 
Kjøkken og servering 60 
Butikk og resepsjon 90 
Toalett 30 
Inngang garderobe 110 
Møterom 60 
Foredragsrom/auditoriet 120 
TOTALT 1490 

 

Dersom det er ønskelig å redusere kostnadene ved et besøkssenter er det mulig å 
redusere arealene, men det er viktig å påpeke at det vil medføre et redusert tilbud.  Se 
kostnadsbeskrivelse i de ulike lokaliseringsalternativene for utdyping. 
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6. INNHOLD 
Besøkssenteret skal ha ansvar for informasjon om alle verneområdene med spesielt 
fokus på nasjonalparkene, truede arter og naturtyper på Svalbard. Senteret skal 
inneholde informasjon både inne og ute som er gratis og tilgjengelig. I tillegg skal senteret 
bestå av et opplevelsessenter hvor man vil ta betalt for inngang.  

Senteret skal inspirere til bærekraftig friluftsliv og naturopplevelser. Derfor vil senteret 
tilby turinformasjon, kart og informasjon om hvordan en bør opptre i naturen. Her vil en 
også finne en vitenbutikk som tilbyr relevante og miljøvennlige varer samt en kafé. Alle 
disse funksjonene er plassert i et felles stort velkomstareal med store vindusflater mot 
naturen og lyset/mørket. Her vil det også være et område hvor det er mulig å sette seg 
ned. Dette kan være et samlingspunkt før tur, eller for oppsummering etter tur. I tillegg 
kan det brukes til naturveiledning, spørsmål og refleksjon, sammen eller alene. 
Velkomstarealer ligger i samme areal som informasjonsskranken, vitenbutikk og kafé. 
Alle ansatte som jobber her skal være tilgjengelig for spørsmål om Svalbard og ha god 
kompetanse innen naturformidling, verneområdene og lokale forhold.   

Når du går gjennom utstillingen, er tema knyttet til de lokale spesielle naturfenomenene i 
fokus slik som: 

• Geografi  
• Geologi  
• Biologi  
• Arktiske økosystemer 
• Arkeologi 
• Geofysikk 
• Menneskelig påvirkning.  

Det skal være høy kvalitet og universell utforming på utstilling, tilrettelegging og 
formidling.  

Innholdet i senteret er visualisert i grove trekk gjennom et eget skisseprosjekt (vedlagt). 

 

7. INFORMASJON 
Gjennomgående for all informasjon er at den skal være godt presentert, spennende, 
pålitelig og oppdatert på nyeste forskning, engasjerende39 og inspirere til egen aktivitet i 
naturen.  

 
 

39 Dersom de som besøker senteret blir berørt av det som formidles her kan opplevelsene gjøre sterkt inntrykk og gi ny innsikt. ”Behov 
for informasjon og de besøkendes ønsker om transformendene opplevelser korrelerer godt med Svalbards storslåtte arktiske natur og 
de enorme uberørte naturområdene som gjør at de besøkende får en følelse av å være del av noe større” (Gjesteundersøkelsen 
2018).  
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Utendørs informasjon er tilgjengelig hele døgnet året rundt. Det består av kart over 
Svalbard med verneområdene, samt turkart over nærområdet. Utendørs informasjon er 
plassert på utsiden av senteret i ly av vind og vær.  

Innendørs fri tilgjengelig informasjon består av informasjon om verneområdene og natur- 
og kulturverdiene på Svalbard og svalbardvettreglene. Informasjon om andre autoriserte 
besøkssenter i Norge, betydningen av naturvern i Norge og relevante internasjonale 
konvensjoner som setter Svalbards natur i en internasjonal sammenheng er også en del 
av formidlingen. Problemstillinger som hvorfor Norge verner naturverdier og areal og 
betydningen av biologisk mangfold skal presenteres på en god og pedagogisk måte. Det 
skal gi en enkel og oversiktlig innføring i hva som særpreger øyriket og hvordan man 
ferdes på Svalbard. Innholdet skal være enkelt tilgjengelig og de besøkende skal kunne 
sette seg inn i det på egenhånd.  

Utstillingen er bygget opp som en oppdagelsesreise. Det som trekker besøkende og 
fastboende til Svalbard, er den majestetiske naturen, de ekstreme forholdene her og 
menneskenes bruk av ressursene. På Svalbard er det på samme tid goldt og fargerikt, 
vakkert, men farlig, skrint på de fleste plasser på land, i kontrast til næringsrikt hav. Ved å 
forstå og følge næringskjedene kan man forstå hvordan artene tilpasser seg i en natur 
med små marginer.  

For å få et inntrykk av informasjonsbehovet er det viktig å se på informasjon også på nett. 
Med utgangspunkt i beskrivelsen av de ulike målgruppene kan vi se på sammenhengen 
mellom målgruppen og ulike former for informasjon og informasjonskanaler i en forenklet 
modell. 

Målgruppe 
 

Budskap Informasjonskanal 

Lokalbefolkning   
På vei til å flytte hit Grunnleggende informasjon om natur og 

hvordan man ferdes 
Nettside 

Fastboende 
  

Fordypningsemner  Besøkssenter 

Fraflyttet 
 

Nyheter forskning og oppdagelser Sosiale medier 

Besøkende   
Før besøk Grunnleggende informasjon om natur og 

hvordan man ferdes 
Nettside 

Under besøket 
 

Fordypningsemner Besøkssenter 

Etter besøket  Nyheter forskning og oppdagelser Sosiale medier 
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Informasjon må gjøres tilgjengelig ikke bare i senteret, men også via en nettside for 
besøkssenteret. Visit Svalbard har gode og nylig oppdaterte nettsider. Dette er salgssider 
for opplevelser på Svalbard40. Sysselmannens nettsider har samlet lover regler, 
forskrifter, skjemaer og anbefalinger 41. En nettside for besøkssenteret vil fokusere på 
verneområdene, senterets tilbud, turkart og sikkerhet samt lenke til andre interessante 
informasjonssider om Svalbard som er nyttige å sette seg inn i på forhånd.  

De som har besøkt eller som tidligere har bodd på Svalbard er gode ambassadører som 
ønsker å holde kontakt også etter at de har flyttet. De benytter gjerne sosiale medier som 
Facebook42. Facebook er en viktig kilde til informasjon for de som bor på Svalbard. 
Mange fortsetter å være medlem av grupper slik som ‘Ros og info Longyearbyen’ 
ettersom brukertallene er langt over innbyggertallet. Det betyr at senteret både bør satse 
på en egen internettside samt opprette en egen Facebook side for senteret hvor de som 
bor her, tidligere fastboende og besøkende kan følge med på aktiviteter, artikler og delta i 
debatter og stille spørsmål. Deling av bilder via Instagram kan også være en fin måte å 
holde kontakt med tidligere fastboende og besøkende på og slik holde oppe interessen 
for Svalbards nasjonalparker. 

 

8. AKTIVITETER 
Senteret vil tilby et opplevelsessenter og informasjon om verneområdene på Svalbard.  

I tillegg vil senteret tilby ulike aktiviteter i samarbeid med lokale lag og organisasjoner, 
lokalt reiseliv og destinasjonsselskap. Temabaserte aktiviteter og midlertidige utstillinger 
vil følge aktuelle tema og de ulike årstidene. En grov inndeling i de ulike sesongene på 
Svalbard kommer fram i virksomhetsplanen nedenfor. Senteret vil ha et tett samarbeid 
med barnehagene og Longyearbyen skole og vil tilby naturveiledning tilpasset fagplanen 
til de ulike alderstrinn43. Besøkssenteret skal også tilrettelegge for barn, unge, familier og 
voksne i sitt nærmiljø. Dette kan gjøres gjennom både utendørs og innendørs 
samlingsplasser og blant annet gjennom realisering av deler av kyststien. 

 

8.1 VIRKSOMHETSPLAN 
En virksomhetsplan for Besøkssenter nasjonalpark Svalbard vil tilrettelegge for aktiviteter 
som følger sesongene og årstidene i naturen. Planter, fugleliv, marin økologi og geologi 
formidles best om sommeren når de fleste arter kan observeres ute. Nordlys, polarmørke 
og geofysiske fenomener og overvintrende arter er best å formidle i vinterhalvåret. 

 
 

40 www.visitsvalbard.no  
41 https://www.sysselmannen.no/  
42 https://www.visitsvalbard.com/informasjon-for-besokende/corporate-site/gjesteundersokelse 
 
43 https://www.udir.no/kl06/NAT1-03/ 



Rapport 04/04/2016 24 
Etablering av et autorisert Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard  

 

  

Januar Geofysikk nordlys, stjerner,  
Overvintring 
Isbjørn  

Foredrag og 
naturveiledning og 
midlertidig utstilling 

Februar Lyset vender tilbake  
Isbreenes bevegelse og endringer, 
bresprekker 

Ekskursjoner og foredrag 
om breer og sikkerhet 

Mars De første fuglene ankommer øya. 
Sel og kasting. Mindre fjordis ødelegger 
selens habitat. Klimaendring og 
menneskelig aktivitet. 

Utstilling hekkende arter. 
Selen i fjordene.  
Holdningskampanje. 

April Polarrev, rype og svalbardrein – mattilgang  
kulturminner 

Næringstilgang og vårsult 

Mai Hekking –fugleliv-eggtyver 
 

Økosystem og 
hekkesuksess 
 

Juni Livet i fjorden – hvalarter og mattilgang  
Marint søppel 

Filmer om fjorden  
Ryddedugnad søppel i 
fjæra 

Juli Plantene på Svalbard blomstrer 
Geologi og landskap- fossiler 

Ekskursjoner i 
nærområde 

August Sopp og nyttevekster 
 

Soppkontroll og 
ekskursjoner 

September Høsting, jakt og fangst på Svalbard Høstbare arter og 
forvaltning 

Oktober Tussmørke 
Permafrost 

Dyr og planter og 
mennesker forbereder 
seg på vinter 

November Geofysikk polarmørke 
Geologi fra innsiden 

Livet i havet når det er 
mørkt 
Ekspedisjon til gruve 

Desember Vinterstormer og snøras Temperatur og effektiv 
temperatur, snøskred 

 

 

9. ORGANISERING 
Organiseringen av besøkssenteret er delt inn i tre driftsenheter. Det er skisserte en 
driftsmodell for å skille aktiviteter med ulike funksjoner og gi en mer oversiktlig økonomi.  
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Opplevelsessenteret består av flere inntektsbringende aktiviteter. Utstillingen er 
hovedinntektskilde til denne driftsenheten. Vitenbutikken er også en kilde til inntekt. 
Senteret kan tilby opplæring og kunnskapsoverføring til aktører som ønsker å 
starte/utvikle nye tjenester og produkter innen naturopplevelser/guiding, men senteret 
skal ikke selv tilby slike tjenester. Årsaken til dette er at autorisert senter har statlig 
finansiering hvor opplæring og kunnskapsoverføring til naturbasert reiseliv er en av 
oppgavene. Et viktig prinsipp er derfor at senteret ikke skal drive med oppgaver og 
aktiviteter som andre private aktører kan skape seg en inntekt av. Eksempel på dette er 
betalt guiding og turtilbud. 

Besøkssenteret skal skilles ut som en egen driftsenhet. Årsaken til det er todelt. For det 
første er informasjon om nasjonalparkene og verneområde en arbeidsoppgave senteret 
forplikter seg til å gi gjennom autorisasjonsordningen. Det andre er at senteret forplikter 
seg til å ansette daglig ledelse og naturveileder på basis av grunntilskudd gitt ved 
autorisasjonen. 

Driftsenheten bygg omfatter renhold, vaktmestertjenester og vedlikehold og fornying av 
selve bygget og utstillingen. Videre organiseres i denne driftsenheten kafédrift og 
eventuelt utleie av lokaler. Disse oppgavene er eiendomsfaglige og bør utføres av 
fagkyndig personell og settes ut til underleverandører. 

 

 

 

9.1 Organisasjonsmodell 
Besøkssenter nasjonalpark Svalbard kan organiseres på flere måter. Av de 15 autoriserte 
Besøkssenter nasjonalpark på fastlandet er 7 stiftelser og 4 aksjeselskap, det finnes også 
to interkommunale selskap og to senter som driftes gjennom andre selskap.  

Opplevelsessenter

•Utstilling 
•Månedlige aktiviteter
•Vitenbutikk 
•Prosjekter og 
utviklingsarbeid

Besøkssenter

•Verneområdeinformasjon
•Turveiledning og sikkerhet
•Artsobservasjoner
•Skole og undervisning

Bygg

•Vaktmester
•Vedlikehold av bygg og 
utstilling

•Renhold
•Kafédrift
•evtl utleie til andre aktører
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En klar anbefaling fra forprosjektet er å organisere senteret som en stiftelse44.  Det stilles 
krav til organisering av en stiftelse blant annet gjennom ansettelse av daglig leder og et 
styre som er ansvarlig for stiftelsen45. Denne organisasjonsmodellen anbefales med 
tanke på at den ikke skal driftes ut fra mål om overskudd for eierne, men etter et spesifikt 
samfunnsnyttig formål. Et Besøkssenter nasjonalpark har som primæroppgave å 
informere og formidle kunnskap om verneområdene.  

Drift av senterets bygning bør settes ut til underleverandører. Årsaken til dette er at 
utvikling og drift av et besøkssenter er av en annen karakter enn et eiendomsselskap og 
bør være tydelig skilt fra autorisasjon- og utviklingsvirksomheten ettersom det stilles krav 
til at midler knyttet til autorisasjon ikke skal dekke utgifter til eiendom.  

Eiendomsmassen i Longyearbyen er hovedsakelig forvaltet av Statsbygg, Store norske 
Spitsbergen kullkompani, Longyearbyen lokalstyre, UNIS og noen få mindre 
aktører/private. Det er sannsynlig at bygget der senteret lokaliseres blir en del av 
porteføljen til Statsbygg. Statsbygg drifter offentlige bygg slik som sysselmannens 
administrasjonsbygg og Svalbard forskningspark, og vil også kunne drifte et nytt bygg. 
Derfor er ikke eiendomsdrift tatt med i modellen.  

Organisasjonsmodell for senteret anbefales å bestå av følgende enheter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

44 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59  
45 https://www.jusstorget.no/den-nye-stiftelsesloven-hvilke-endringer-innebaerer-denne/  

 

Styre 8 representanter  

(NP, Svalbard Museum,  

UNIS, Visit Svalbard, SNSK, 

Longyearbyen Lokalstyre),  

Sysselmannen + ekstern 

Daglig leder 

Fagstab: 

2 Naturveileder, 

2-3 Prosjektledere 

1 Informasjonsmedarbeider 

Faggruppe 
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Styre 

Et styre for Besøkssenter nasjonalpark bør bestå av de viktigste interessentene med den 
kompetanse som er viktig for besøkssenterets utvikling. Det bør bestå av minimum 
representanter fra Sysselmannen, Norsk Polarinstitutt, Svalbard Museum, Visit Svalbard, 
UNIS, Longyearbyen Lokalstyre og Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK). Alle 
disse partene utenom SNSK, har deltatt i styringsgruppen for forprosjektet. Det viste seg 
å være svært nyttig å involvere alle de store aktørene i lokalsamfunnet for å skape god 
forankring av forprosjektet. Forprosjektet anbefaler å involvere SNSK i styret av stiftelsen 
med tanke på omstillingen de står foran og som stor aktør i Longyearbyen. Den åttende 
representanten bør være ekstern med supplerende kompetanse til resten av styret. Styret 
for stiftelsen velges av en valggruppe bestående av representanter for disse partene 
samt de som finansierer driften av senteret. 

Daglig ledelse 

Daglig ledelse bør bestå av en daglig leder i 100 % stilling med kompetanse innen 
økonomi, ledelse og drift og utvikling av formidlingssenter. Dette er en stilling som med 
fordel kan være åremål i fire år på grunn av at det er viktig å holde fokus på utvikling og 
kompetanse. 

 

Fagstab 

Fagstab bør bestå av 2 naturveiledere og 2-3 prosjektledere innen naturformidling og 
gjerne flere som utgjør et team av naturformidlere og prosjektutviklere. Dette er selve 
kjernekompetansen og utviklingspotensialet for senteret. Dersom det er ønskelig å 
redusere kostnadene ved et besøkssenter er det mulig å ansette færre fagpersoner, men 
det er viktig å påpeke at dette nødvendigvis vil redusere kvaliteten i tilbudet på senteret.  

Naturveilederne har ansvar for undervisning og utvikling av månedlige program. 
Prosjektledere har spesiell kompetanse på eksempelvis utstillingsmoduler, 
naturstibygging osv. og er knyttet til senteret med spesifikke prosjektoppgaver er 
egenfinansiert. I tillegg bør det være en ansatt informasjonsmedarbeider som drifter alle 
former for eksternt og internt arbeid med informasjon og som har kompetanse om 
verneområdene på Svalbard.   

 

Faggruppe 

En rådgivende faggruppe for å utvikle og kvalitetssikre nye tema på besøkssenteret. Det 
vil være nyttig for å støtte daglig leder. I samarbeid vil de utvikle relevante månedlige 
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aktiviteter og utstillinger i forhold til ny forskning og endring i forvaltning. Den bør bestå av 
fagpersoner fra forskning, undervisning, friluftsliv og forvaltning. Her vil det være ønskelig 
å invitere inn blant annet lærere fra naturfag og friluftsliv, ansvarlig i barnehagene, arktisk 
naturguide studie, fagpersoner fra NP og UNIS, miljøfaglig ansatt hos Sysselmannen, 
Longyearbyen jeger og fisk, Aktiv i friluft /Svalbard turn og Longyearbyen ornitologiske 
forening (LOFF).    

Driftsenheten Bygg settes bort til underleverandører innen eiendoms- , snekker-, 
catering- og rengjøringstjenester. Det er ikke planlagt faste ansatte innen senterets stab 
til disse arbeidsoppgavene. 

 

 

10. FINANSIERING  
 

De første tre årene vil senteret være i en etableringsfase. Denne skiller seg fra vanlig 
daglig drift av senteret.  

Etableringsfase 

I det første året vil detaljplanlegging av senteret være i fokus. Daglig leder vil bli ansatt og 
lede dette arbeidet. Samtidig etableres styret. Kostnadsnivået i dette året er relativt lavt 
og begrenset til lønn og overheadkostnader for daglig leder. 

Det andre året starter bygging av senteret. Det er daglig leder som har ansvar for å følge 
opp byggeprosessen ovenfor styret. Samtidig blir detaljplanleggingen av utstillingen, 
aktivitetsplan og besøkssenteret gjennomført. Dette arbeidet utføres av en prosjektleder 
med utstillingskompetanse. Kostnadsnivået i dette året vil være avhengig av 
finansieringsmodellen som velges for selve bygningen. I tillegg vil den inneholde lønn og 
overhead for daglig leder og kostnader knyttet til prosjektet for detaljplanlegging av 
utstilling med ansatt prosjektleder.  

I det tredje året blir senteret innredet og flere medarbeidere blir ansatt. Her vil 
kostnadsnivået gå opp og omfatte husleie, direkte kostnader til utstilling og informasjon i 
besøkssenteret. Informasjonsmedarbeider og naturveilederstilling utlyses og kommer på 
plass i det fjerde året.   

 



Rapport 04/04/2016 29 
Etablering av et autorisert Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard  

 

Driftsfase 

År fire er det første driftsår med vanlig drift av senteret. Dette er det første året med 
inntekter og aktiviteter for senteret. 

En finansieringsmodell for Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard vil ta utgangspunkt i 
driftsmodellen som er foreslått og er delt inn i de tre ulike driftsenhetene til senteret.  

 

1.1.1 Opplevelsessenter 
For å opprettholde god kvalitet og for å finansiere utforming av et spennende innhold i et 
opplevelsessenter er det nødvendig å ta betalt for inngang til opplevelsessenteret. 
Avhengig av kostnadsmodellen og behovet for regelmessig oppdatering og fornying samt 
markedets betalingsvilje er denne tjenesten priset ut fra en gitt nedbetalingstid for 
utstillingen samt besøkstall. Et viktig prinsipp i finansieringsmodellen er at eventuelle 
overskudd skal reinvesteres i opplevelsessenteret og legge grunnlag for videre fornying 
og utvikling. 

Prosjektinntekter er en del av inntektsbringende aktivitet ved senteret som både sikrer 
utvikling og fleksibilitet i organisasjonen. Prosjektene finansieres for eksempel gjennom 
Svalbard miljøvernfond og utviklingsmidler fra Miljødirektoratet. Denne inntektskilden vil 
variere fra år til år og være usikker med tanke på hvilke prosjekter som får tilskudd. Her 
bør det utvikles en langsiktig plan for total prosjektportefølje ved senteret som 
understøtter senterets utviklingsstrategiske mål. 

Denne driftsenheten skal være selvfinansiert og dekke alle kostander gjennom 
prosjektinntekter, billettinntekter og overskudd fra butikk.  

 

Besøkssenter  

Driftsenheten bestående av naturformidling og informasjon om verneområdene, natur- og 
kulturverdier og er hovedsakelig finansiert gjennom grunntilskudd for autoriserte 
besøkssenter. Dette grunntilskuddet kommer gjennom Miljødirektoratet og varierer fra 1-3 
millioner avhengig av formål (besøkssenter for villrein, rovdyr, verdensarv eller 
nasjonalpark46). På grunn av Svalbards spesielle posisjon og ansvar som omfatter 
nasjonalparker, internasjonale forpliktelser knyttet til isbjørn og ramsarområder. I tillegg 
har senteret potensiale for høye besøkstall. Derfor vil det være nødvendig å se på 
behovet for en grunnbevilgning som dekker minimum 4 stillinger. Disse stillingene bør 

 
 

46 file:///C:/Users/nasjps/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/V32GIYEY/prp201720180001klddddpdfs.pdf  
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være av lengre varighet slik som åremål 4 år. Det kan være lurt at disse stillingene ikke 
veksles på samme tidspunkt slik at man sikrer at kunnskapen videreføres. 

Denne driftsenheten finansieres gjennom offentlige tilskudd. 

Bygg 

Driftsenheten bygg omfatter de eiendomsmessige delene av besøkssenteret og er skilt 
fra de andre kompetanse-, innholds- og utviklingsmessige delene. Det er ulike måter å 
finansiere et bygg som skal huse Besøkssenter nasjonalpark. De fleste modellene 
omfatter finansiering mellom en eller flere offentlige aktører. Det vil være en aktuell 
modell også for dette senteret.  

Det er tre realiseringsmodeller for finansiering av bygg som er aktuelle. Det første er å 
finansiere hele bygget gjennom en engangsbevilgning i statsbudsjettet. Det andre er å 
finansiere bygget i en husleiebasert modell gjennom statlige garantier. Det tredje er en 
kombinasjon av de to første. For å forenkle fremstillingen er det valgt en husleiebasert 
finansieringsmodell. 

 Se også vedlagt budsjett for etableringsfase og første driftsår. 

 

11. KVALITETSSIKRING 
Kvalitetssikring av besøkssenteret vil foregå i tett dialog med styre. Sysselmann, Norsk 
polarinstitutt, Riksantikvaren og Miljødirektoratet blir konsultert på all forvaltnings faglige 
spørsmål, informasjon, formidling og utstilling. Når det gjelder naturveiledning og 
opplæring vil dette utvikles i samarbeid med relevante faginstitusjoner og universitet. I 
tillegg vil kvalitetssikring foregå i forbindelse med faggruppen som er knyttet til senteret. 

 

12. MERKEVARE 
Besøkssenter nasjonalpark Svalbard vil forholde seg til merkevaren for Norges 
nasjonalparker både på nett og i utforming av materialer for og utstilling og informasjon i 
senteret. Dette omfatter all form for informasjons materiale, utforming av uteinformasjon, i 
utstillingen og på alle skilt og brosjyrer som utformes for senteret. 

  

13. SPESIELLE KRAV 
Besøkssenter skal spesielt formidle informasjon og kunnskap om nasjonalparkene på 
Svalbard og de verneområder de er knyttet til. Formidling om nasjonalparkene på 
Svalbard skal være et tydelig gjennomgangstema i all informasjon og i utstillingen i 
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senteret. I tillegg skal formidlingen av Svalbards verneområder knyttes opp mot 
nasjonalparkene på fastlandet.  

I tillegg vil besøkssenteret ha ansvar for informasjon om hvordan man ferdes i Svalbards 
natur på en sikker og bærekraftig måte. Senteret vil også fokusere på den særlige sårbar 
naturen, klimaendringer og utryddingstruede arter.  

For nærmere beskrivelse se innholdsdelen. 

 

14. OPPSUMMERING 
I denne rapporten er det lagt fram forslag til innhold, organisering og rammer for et 
Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard. Anbefalingene som kommer fram her er basert 
på erfaringer fra autoriserte besøkssenter på fastlandet, tilpasset lokale forhold og følger 
retningslinjene til autorisasjonsordningen hos Miljødirektoratet. Styringsgruppen for 
forprosjektet47 har lagt til rette for en god og bred forankring av prosjektet lokalt og i sine 
respektive organisasjoner. Diskusjonene i gruppen har resultert i beslutninger om 
lokaliseringsalternativer og rammer for prosjektet. Innhold og utforming er utarbeidet i et 
eget skisseprosjekt for besøkssenteret. 

Det er et stort behov for et informasjons- og kompetansesenter for verneområdene på 
Svalbard. Reiselivsnæringen er en av satsingsområdene i fremtiden og det ser ut til at 
antall besøkende vil vokse også de kommende år. Denne utviklingen krever i større grad 
informasjons- og holdningsskapende arbeid som kan forebygge skader på sårbar natur, 
kulturverdier og menneskeliv.  

Det er skissert to alternativer for lokalisering av et Besøkssenter nasjonalpark i 
Longyearbyen. De to forslagene er 1) Tilbygg til Svalbard forskningspark og 2) Eget nytt 
bygg ved sjøskrenten. Begge lokaliseringene er sentralt i forhold til de fleste funksjoner i 
Longyearbyen og godt egnet for plassering av et senter. 

Målgruppene deles inn i to hovedgrupper som er de besøkende og fastboende. 
Besøkssenteret skal ha en sentral betydning, være en naturlig møteplass for begge disse 
målgruppene og tilby skreddersydd informasjon og opplevelser. 

Senteret består av et besøkssenter med gratis informasjon om verneområdene, sikkerhet 
og turmuligheter. I tillegg består den av et opplevelsessenter knyttet til spesielle 
naturfenomen på Svalbard. Et foreløpig konsept for senteret er illustrert i et eget 
skisseprosjekt som ligger vedlagt.  

Driftsmodellen og organisering er foreslått ut fra erfaringer fra andre tilsvarende 
besøkssenter samt tilpasset lokale forhold særlig knyttet til bygg.  Driftsmodellen består 

 
 

47 Styringsgruppen for forprosjektet har bestått av Tora Hultgren Svalbard museum, Kim Holmén Norsk Polarinstitutt (NP), Hege Walør 
Fagertun Longyearbyen Lokalstyre (LL), Harald Ellingsen Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Morten Ingebrigtsen Wedege 
Sysselmannen og Ronny Brunvoll Visit Svalbard. 
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av tre driftsenheter: 1) Opplevelsessenter 2) Besøkssenter 3) Bygg. Driftsenhetene skiller 
autorisasjonsoppgaver fra inntektsbringende aktivitet og eiendomsdrift.  

Besøkssenter nasjonalpark ledes strategisk av et styre bestående av 8 representanter. 
Etablering og drift av senteret ledes av en daglig leder. Oppgavene i driftsenhetene 
utføres gjennom en stab på 3 faste medarbeidere bestående av 2 naturveiledere og 1 
informasjonsmedarbeider. Videre ansettes det 2-3 medarbeidere på prosjektbasis for 
utvikling av utstillingen og gjennomføring og oppdatering av aktivitetsplanen. Driftsenhet 
Bygg settes ut til underleverandører. 

Finansiering og kostnadene er beskrevet i forhold til de foreslåtte drifts- og 
organiseringsmodellene. Totale kostnader for et nytt senter er estimert til 75 millioner 
kroner. Staten finansierer kostnadene knyttet til besøkssenteret gjennom 
autorisasjonsordning ved Miljødirektoratet. Opplevelsessenter finansieres gjennom 
inntekter og prosjektmidler fra eksterne kilder. Utstillingen er estimert til 10 millioner 
kroner og vil være finansiert fra ulike fagmiljø/interessenter. Kostnadene for selve bygget 
er foreslått dekket gjennom husleiegaranti fra staten. Inntektsbringende aktivitet bidrar til 
å dekke de løpende kostnader som oppstår i opplevelsessenteret. 
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15. Budsjett 
Kostnad på bygget er anslått til å være 75 millioner for 1500 m2. Dette budsjettet tar 
utgangspunkt i et husleiefinansiert bygg. Dersom bygget skal finansieres gjennom en 
engangsbevilgning vil husleien reduseres. Dersom denne modellen blir valgt må dette 
utredes nærmere og vil bli behov for å sette opp et nytt budsjett. 

 

 

 

 

Utgifter År	1 År	2 År	3 År	4 År	5 År	6

Lønn	(4	stillinger	fast	og	2-3	
prosjekt)	Skatt	og	folketrygd	
16,2	%	 1	000	000 2	000	000 5	000	000 6	000	000 6	000	000 6	000	000
Overhead 250	000 500	000 1	250	000 1	500	000 2	500	000 2	500	000
Husleie	1500	m2	inklusive	
indre	vedlikehold	(nybygg	pris	
75	millioner	) 6	650	000 6	850	000 7	000	000 7	200	000
Driftskostnader	(vedlikehold,	
fellesareal,	strøm,	vann,	
kloakk,	renovasjon	og	
offentlige	avgifter,	etc) 1	000	000 1	000	000 1	000	000 1	000	000
Utstilling	og	inventar	
(engangskostnad) 10	000	000
SUM	husleiefinansiert 1	250	000 2	500	000 23	900	000 15	350	000 16	500	000 16	700	000

Inntekter
Justis	og	
beredskapsdepartementet,	
husleiegaranti 7	650	000 7	850	000 8	000	000 8	200	000
Klima	og	
miljødepartementet/Miljødirek
toratet,	grunntilskudd 3	000	000 3	000	000 3	000	000 3	000	000
Tilskudd	til	
utstilling/prosjekter 1	250	000 2	500	000 12	750	000 3	500	000 4	000	000 3	000	000
Bilettinntekter	 500	000 1	000	000 1	500	000 2	500	000
TOTALT 1	250	000 2	500	000 23	900	000 15	350	000 16	500	000 16	700	000

Etableringsfase Driftsfase
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Norges nasjonalparker 
Tekst om nasjonalparken, naturreservatet eller 
landskapsvernområdet. besøkssenter, verneområde-  
eller nasjonalparkstyre eller landsby. 

Kontaktinformasjon Norges nasjonalparker 

Telefon: 
E-post: 
Nett: 
Post: 
Besøksadresse: 

03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
post@miljodir.no 
www.miljødirektoratet.no 
Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 
Brattørkaia 15, 7010, Trondheim 


