
Benker i Longyearbyens 
turområde

Formålet med tiltaket er å gi innbyggerne i Longyearbyen en mulighet til å 
sitte ned for å nyte naturen og bli bedre kjent med flora og fauna når de 

er ute på tur.

Bortsett fra i Sjøområdet, og noen benker som 
LoFF har satt ut ved gode fuglelokaliteter, finnes 

det få benker i turområdene i og rundt Longyearbyen. 
Tiltaket hadde som målsetting å sette ut et titalls 
benker der Longyearbyens befolkning ønsker seg en 
mulighet for en pust i bakken. I et samarbeid med Aktiv 
i friluft og Svalbardposten ble innbyggerne invitert til 
å komme med ønsker om benkenes plassering. I dialog 
med  Longyearbyen lokalstyre (LL) ble de innkomne 
forslagene til plassering vurdert. Etter en omstendelig 
søknadsprosess ga LL tillatelse til utsetting av benkene.
 Benkene lages i drivtømmer. En benk består av en 
delt drivtømmerstokk som er 30 cm tykk eller mer 
i 3 meters lengde. Benken monteres på 60 cm lange 
kubber av drivtømmer. Sitteflatene pusses glatte.  
 Sysselmannen har bidratt med drivtømmer som 
er hentet inn fra rutinetokt når tiden har tillatt det. 
Firmaet Alt i 3 AS har utført arbeidet med splitting 
av tømmeret og ferdigstilling av benkene. Aktiv i 
friluft har ansvaret for utsetting av benkene. LoFF har 
ansvaret for vedlikeholdet. 
 Underveis i arbeidet kom det forslag om at man 
burde frese inn profiler av fugler, dyr, samt noen 

visdomsord uttrykt av kjente personer. Slik ble det! 
Profiler av blant annet hvithval, fjæreplytt og fjellrev 
finnes på benkene. Visdomsord fra blant annet 
Fridtjof Nansen, Wanny Woldstad og Olav H. Hauge, 
sistnevnte med teksten «Fjell lyt du yver skal du koma 
lenger».
 Tilskudd fra Svalbard miljøvernfond og Visit 
Svalbard har gjort tiltaket mulig. Frivillig innsats fra 
LoFF, Aktiv i friluft, Sysselmannen, noen innbyggere i 
Longyearbyen, en svært positiv administrasjon hos LL 
og Alt i 3 AS, har hver på sin måte bidratt til at fine 
benker er satt ut i terrenget rundt Longyearbyen. En stor 
takk også til miljøvernavdelingen hos Sysselmannen v/
Morten Wedege for et godt samarbeid.

I benkene er det frest inn 
tegninger av typiske svalbarddyr 
som for eksempel fjellrev, havhest 
og hvithval.

Totalt 18 benker 
er planlagt 

plassert ut i 
Longyearbyen og 

omegn.
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