Dyrenes sikkerhet
– ditt ansvar

La isbjørnsporet være en naturopplevelse i seg selv. 		
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Vis respekt for Svalb
Når du ferdes i Svalbardnaturen på snøskuter har du en
enestående mulighet til å bevege deg over store områder på
kort tid. Du har derfor også mulighet til å komme nært innpå
dyrelivet.
Som besøkende i naturen har du etter loven plikt til å opptre varsomt
slik at du ikke forstyrrer dyrene. Forstyrrelse innebærer at dyret endrer
adferd som følge av vår tilstedeværelse.
Hold avstand til sel
I mars-april får ringselen unger rett på isen eller i snøskavler nær puste
hull i isen. Ungene er fine å se på, men de er også er svært sårbare for
menneskelig forstyrrelser. Det er viktig at du ikke går for nær. Å klappe
eller plukke opp ungene er forbudt. Dersom du gjør dette, kan du
forårsake at mora blir skremt bort og forlater ungen i en lengre periode. En dødelig konsekvens av dette er at ungen kan bli angrepet av
polarmåker eller andre rovdyr.
Det er viktig at du som skuterkjører er bevisst dine handlinger, og hold
er god avstand til sel.

bards dyreliv
Isbjørn
Isbjørnen er det dyret på Svalbard som flest folk er opptatt av. Mange
ønsker å se og ta bilder av bjørner. Imidlertid er arten sårbar for klima
endringer, miljøgifter og eventuelle konfrontasjoner med mennesker.
Den er verdens største landlevende rovdyr og kan være svært farlig.
Isbjørnen kan dukke opp overalt på Svalbard, både sommer og vinter.
Dersom du skulle møte en isbjørn, er det viktig å holde god avstand
slik at du unngår å havne i en situasjon som er farlig både for deg og
bjørnen.
Svalbardmiljøloven setter grenser for hvordan du kan oppføre deg
overfor isbjørn, og i følge § 30 fjerde ledd er det forbudt å lokke til seg,
forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir
forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn.
Kort oppsummert:
Hold god avstand og ikke forstyrr dyrene!
For mer informasjon og fakta om ringsel, isbjørn og annet dyreliv på
Svalbard, ta en kikk på Norsk Polarinstitutt sin nettside, w
 ww.npolar.no

Med kikkert eller telelinse kan du studere naturen
og dyrelivet på god avstand uten, å forstyrre.
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