
 

AECOs stedsspesifikke retningslinjer   

Kort rapport/notat om prosjektet  

AECO mottok våren 2017 tilsagn om 295 000,- i støtte fra Svalbards Miljøvernfond, til å utarbeide 

stedsspesifikke retningslinjer (site specific guidlines) for Fuglehuken og Sallyhamna, og til å oppdatere 

eksisterende retningslinjer etter innspill fra Sysselmannen.  

I et forslag til Forvaltningsplan for de større nasjonalparkene på Spitsbergen, legges det opp til at det 

vil være krav om bruk av stedguidelines for ilandstigning på ni lokaliteter langs vestkysten av 

Spitsbergen. AECO hadde fra før utarbeidet retningslinjer for syv av de aktuelle stedene, og manglet 

da to retningslinjer for å kunne imøtekomme kravet når forvaltningsplanen trår i kraft. I tillegg ville vi 

klargjøre med Sysselmannen hvilke eventuelle endringer som måtte gjøres i eksisterende guidelines 

for at disse skulle møte Sysselmannens krav til guidelines.   

Det ble etablert en prosjektgruppe bestående av Dagmar Hagen (botaniker og NINAs metode for 

sårbarhetsvurdering av ilandstigningspunkter), Georg Bangjord (fugleekspert), Kristin Prestvold 

(arkeolog), Jørn Henriksen (ekspedisjonsledelse) og Frigg Jørgensen (prosjektleder). Daniel Skjeldam, 

administrerende direktør i Hurtigruten, deltok som observatør og fotograf ved befaring.  

En hoveddel av prosjektet var å gjennomføre en befaring av de to nye lokalitetene og 

prosjektgruppen foretok befaringen av Sallyhamna og Fuglehuken ved deltakelse på en 3,5 dagers tur 

med MS Nordstjernen i begynnelsen av juli 2017. Av hensyn til logistikken disponerte gruppen en 

egen zodiak og en guide/isbjørnvakt fra Hurtigruten Svalbard.  

Dagmar Hagen, som har vært sentral i utviklingen av NINAs metode for sårbarhetsvurdering av 

lokaliteter, ledet den faglige delen av befaringen og dokumenterte sårbarhet. Denne vurderingen 

ligger til grunn for guidelines.  

Tekstskriviing og valgt av bilder fant sted underveis. Det ble samtidig foretatt en gjennomgang og 

justering av eksisterende guidelines basert på tilbakemeldinger fra Sysselmannen.  

Endelig utforming, lay-out og korrektur ble foretatt etter befaringen. Det ferdige resultat er 

oversendt Sysselmannen, Svalbards Miljøvernfond, samt publisert på AECO’s webside for 

medlemmer. Vi utarbeider også en presentasjon om vårt arbeid med guidelines. AECO har i sitt 

årsmøte gjort bruken av guidelines obligatorisk for våre medlemmer, uavhengig av eventuelle krave i 

Forvaltningsplanen.  

 

 


