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Friske fraspark – innlegg 

 

Vi ser at Longyearbyen er påvirket av klimaendringer i stor grad, det er færre dager med god 

snø, mere regn og varmere temperatur. Det fører blant annet til færre turmuligheter familier 

og alle andre som besøker eller bor i Longyearbyen. Vi ser også at det er en stor økning i form 

av turisme, om vinteren ser man flere scootere og på sommeren kommer det oftere mange 

store cruise skip og fyller torget med mennesker. Vi må ikke glemme at vi også bor her, og at 

vi har like mye rett på å oppleve Svalbard som det turister har. Vi opplever at turisme er 

positivt fordi det øker arbeidsplasser og økonomien hos familiene her oppe. 

 Longyearbyens fremtid ser positiv og moderne ut. Longyearbyens fremtid ser positivt ut fordi, 

hvis voksne satser på bærekraftig utvikling vil den kommende generasjonen få et bedre liv 

senere i livet. Longyearbyens fremtid er skremmende på grunn av klimaendringer som 

ødelegger miljøet på Svalbard. Hoved næringen på Svalbard nå er turistnæringen som 

benytter seg av naturen og derfor er det skremmende at det vil ødelegge for hovednæringen 

på Svalbard. Bærekraftig utvikling går ut på at den kommende generasjonen vokser opp i et 

samfunn uten forurensing og søppel. Ungdomsrådet mener at dagens energikarftverket i 

Longyearbyen er utdatert. Kraftverket er en midlertidig løsning som vi bruker mye penger på 

å opprettholde. Isteden burde man investere i en langtids løsning som er bærekraftig. Vi ser 

også at flere innbyggere i byen ser mer på fornybarenergi, som vindmøller, solseller. Solseller 

er positivt fordi, det er mye sol om sommeren og man kan spare det opp i store batterier til 

vinteren. Fornybarenergi er positivt fordi, vi sparer miljøet, og ikke-fornybarenergi ødelegger 

ozonlaget rundt jorda. Norge signerte Paris-avtalen som går ut på å begrense jordas grader til 

2 celsius og fornybarenergi vil hjelpe til med å holde temperaturen på jorda nede. Fornybar 

energi er også bra fordi, det gir ikke noen avfallsstoffer. 

Hvert år drar Longyearbyen skole på søppeltokt rundt om på øya, da samler vi inn søppel og 

jobber med å gjøre strendene her oppe renere og mer miljø vennlige. Regjeringen foreslår å 

øke budsjettet mot marineforsøppling med 25 millioner kr som vil tilsvare ett beløp på 674 

millioner kroner i 2019 mot marinforsøpling. Dette er viktig fordi vi er på en øy og vi er 

omringet av hav rundt oss, vi er også avhengig av dyrelivet her oppe på Svalbard, for eksempel 

turismenæringen, det er også viktig å jobbe med marineforsøppling fordi, fiskere er avhengige 

av å få god fisk som de tjener penger på. Regjeringen vil også utvide Nordenskjoldland 

nasjonalpark. Det positivet med dette er at dyreliv vil få mer fred og at isen blir værende om 

vinteren. Det negative med dette er at det vil bli fredet og dermed vil det ikke være lov å kjøre 

skuter der lenger. Vi ungdommer i Longyearbyen er opptatt av å holde miljøet, klimaet og 

naturen her oppe i orden, så vi også får vokst opp i et godt og rikt miljø.  

Når vi tenker på muligheter for Longyearbyen så tenker vi på folkehøgskolen som skal starte 

til neste år det gir oss mulighet til å gå på skole her oppe lengre i et tryggere miljø. Den kan gi 

andre unge muligheten til å oppleve Svalbard. Folkehøgskolen gir muligheten for flere jobber 

i Longyearbyen.  
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Vi synes det er veldig bra at vi som ungdommer får lenger skoletilbud her oppe, samtidig som 

det er skremmende at ikke alle som vil kan få den type skoletilgang, som for eksempel noen 

av våre venner som har spesielle behov som ikke får godt på videregående heller.  

Vi kan konkludere at fremtiden er lys så lenge politikeren fokuserer på en bærekraftig 

utvikling. 


