
Innspill fra Svalbard Turn til oppstartmelding for arbeid med forvaltningsplan for          
Sentral-Spitsbergen, utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og utredning av mulig 

vern av Nedre Adventdalen 
 
          04.10.2019 
 
På vegne av styret i Svalbard Turn er det utarbeidet innspill til oppstarts meldingen for 
arbeid med forvaltningsplan. Daglig leder, Silje M. Hagen vil være kontaktperson i dette 
arbeidet og vil stille som representant i gruppen for lokal bruk når prosessen med 
gruppearbeidet starter opp.  
 
Svalbard Turn arrangerer to store arrangement årlig som er Svalbard Skimaraton og 
Spitsbergen marathon. Begge disse arrangementene er brukere av nedre Adventdalen. 
 

1. Svalbard Skimaraton, arrangeres i april 
Arrangementet har utarbeidet 3 ulike løypetraseer som ligger i nedre Adventdalen, og alle 
tre kan være aktuelle å bruke med tanke på vær/vind og forhold. 
  

1. SSU – Hiorthamn – Hanaskogdalen tur/retur 
2. SSU – Mälardalen – Tellbreen – Kreklingpasset – Helvetiadalen – Adventdalen – 

SSU 
3. Todalen – Fritthamn – Gangdalen tur/retur 

 
For å arrangere et så stort arrangement er Svalbard Turn avhengig av å kunne: 

- kjøre tråkkemaskin i løypetraseen gjennom hele vinteren for å bygge opp en trase 
- Merke løypetraseen med rød plastikkstikker gjennom vinteren 
- Kunne kjøre med scootere og beltevogner i området før/under/etter arrangement 
- Merke traseen med skilter i forbindelse med gjennomføring av arrangementet 
- Stenge av deler av løypen for scootertrafikk (gjelder ikke arrangør) et døgn før og 

under arrangementet 
- Få lov til å kjøre med hjulgående kjøretøy på frossen mark i start/målområdet for å få 

speakervogn, dovogn, telt etc. på plass 
- 1000 deltakere + 150 frivillige + publikum må få lov til å være i området skirennet 

arrangeres 
- Transport av deltakere fra sentrum til start/målområdet på renndagen 

 
 

2. Spitsbergen Marathon, arrangeres i juni 
Arrangementet benytter seg av veinettet i og utenfor Longyearbyen. Det er tegnet fire 
ulike løypetraseer. For å gjennomføre arrangementet er vi avhengig av å kunne;  
- Merke løypen med km skilt etc. langs veien 
- Feie, skrape, måke løypetraseen ved behov. Løypen er i byen, ut mot Isdammen, 

retur ut til flyplassen og Burmaveien inn til byen igjen.  
- Opp mot 1000 deltakere + 100 frivillige + publikum må få lov til å være i området der 

løpet arrangeres.  
- Isbjørnvakter benytter ATV på veien og patruljerer områdene.  

 



3. Aktiv i friluft 
Aktiv i friluft benytter seg av store deler av Nedre Adventdalen til ulike friluftsaktiviteter.  
- Gåturer vei og terreng/topper 
- Overnatting i telt (Natt i naturen) 
- Strandrydding  

o Kjøre båt 
o Kjøre bil med henger (på vei) 
o Frakt av utstyr/søppel  
o Det har vært benyttet helikopter for frakt av søppel i området 

- Skiturer vinterstid 
- Sykkelturer (på vei) 
 
Topptrimmen 
Setter ut postkasser på 10 – 20 ulike lokasjoner/topper som kan stå ute gjennom hele 
året. Det utføres tilsyn av postkassene jevnlig og postkassene er godt besøkt av både 
fastboende og turister.  
 
Skiløype 
Det kjøres skispor med løypemaskin fra Skjæringa til Sverdrup byen samt Endalen hver 
vinter. Det er ønskelig å tråkke spor SSU – Hanaskogdalen fra februar/mars fremover og 
øke mulighetene for øvrige spor i tilknytning Longyearbyen.  
 
Hytter  
Svalbard Turn forvalter Grøndalshytta og Nordenskioldhytta på vegne av Staten v/ 

Sysselmannen. Grøndalshytta benyttes stort sett på vinteren ved bruk av snøskuter og 

Nordenskioldhytta er i bruk primært på sommer/høst (fotturer) grunnet snø og is på bygget i 

vinterhalvåret. 

 

 
Selvorganisert aktivitet 
Svalbard turn har interesse av at områdene i Nedre Adventdalen tilrettelegges for 
egenorganisert aktivitet deriblant flere sykkeltraseer, løpetraseer, rundløyper og 
naturlige stoppesteder. Det er ønske om at muligheten til å tilrettelegge for flere 
møteplasser for utøvelse av friluftsliv ivaretas.   
 
 


