
Velkommen til Ny-Ålesund  

Foto: Linda Bakken 

” til det beste for arktisk forskning og miljøovervåking” 



Ny-Ålesund: 

• Sentral internasjonal referansestasjon for 
klima- og miljørelatert forskning 

• Faste forskningsstasjoner fra ti ulike land 
 (Norge, Tyskland, Japan, Storbritannia, 

Nederland, Italia, Frankrike, Korea, Kina og 
India) 

• Ny-Ålesund eies og drives av det statlige 
aksjeselskapet Kings Bay AS 

• Kings Bay ble grunnlagt i 1916 og drev med 
kullgruvedrift frem til 1963 

  



Den arktiske naturen er svært sårbar. Forskningsaktiviteten i 
Ny-Ålesund avhenger av mest mulig uberørte omgivelser 
  

Vi ber derfor om: 

•  Gå kun på veiene 

•  Ikke forstyrr ville dyr, ikke plukk planter 

•  Hold avstand til forskningsinstrumenter 

•  Respekter stedets kulturminner 

•  Skru av mobiltelefon og trådløst internett på datamaskiner 
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Gå kun på veiene 

Den arktiske tundraen er svært sårbar 
 

- gå derfor kun på veiene i bosetningen 



Verneområder rundt Ny-Ålesund 

Området rundt Ny-Ålesund 
er dedikert til forskning. Det 
er ferdselsforbud I disse 
områdene.  

Hold deg på stien hvis du 
skal ned til Amundsenmasta.  



• Mange fugler hekker i Ny-Ålesund. I hekkeperioden er 
det en del områder med ferdselsforbud – gå kun på 
veiene  

• Svalbardrein og rev er av og til inne i bosetningen. 
Dette er ville dyr som ikke skal mates  

• Rødnebbterna kan gå til angrep dersom man kommer 
for nær reiret. Det er ulovlig å skade den!  

Vern om dyre- og plantelivet 



Hold avstand til 
forskningsinstrumenter 

• Ny-Ålesund er en forskningsstasjon, 
mange av forskningsinstrumentene er 
svært sensitiv 

• Skru av all trådløs tilkobling på 
mobiltelefoner og datamaskiner. 
Signalene forstyrrer instrumentene 

 



Respekter stedets kulturminner 

På Svalbard er alle bygninger og løsøre fra før 1946 
automatisk fredet 

I Ny-Ålesund er det 29 fredete bygninger og en rekke andre 
fredete gjenstander. Ny-Ålesund har den største samlingen 
av fredete bygninger på Svalbard 



Husk isbjørnfaren! 

Gå ikke utenfor bosetningen uten 
våpen for isbjørnbeskyttelse!  



Åpen butikk 

Kredittkort foretrekkes som betalingsmetode i butikken 

Ny-Ålesund kan tilby: 

Kongsfjordbutikken er åpen ved cruisebåtanløp  

De fleste typer kredittkort aksepteres:  
VISA, MASTERCARD, AMEX, DINERS med flere 



Ny-Ålesund museum 

Ny-Ålesund kan tilby: 

Rett ovenfor veien ligger museet i Ny-
Ålesund. Ny utstilling ble åpnet i 2016, 
og  er verdt et besøk. Det er også mulig 
å besøke den gamle telegrafstasjonen. 
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Ny-Ålesund 

Ny-Ålesund kan tilby: 

Det går en informasjonssti 
gjennom bosetningen 

Her kan man lese om natur, 
kulturminner og forskning 

Telegraph station 

Information centre 



Vi ønsker dere et hyggelig opphold i 
Ny-Ålesund! 
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