Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Svalbard

Fakta Svalbard
Sprog

Norsk og
russisk
Religion

Kristendom

Hovedstad

Indbyggere

Valuta

Areal

Longyearbyen 3.000

Norske kroner, 61.022 km2
NOK

Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med rejser til Svalbard.

Tidsforskel

Drikkevand og hygiejne

Der er ingen tidsforskel mellem Svalbard og Danmark.

Vand kan drikkes fra hanen. Det er en god idé at
medbringe hånddesinfektions-gel (fås bl.a. på danske

Transport

apoteker).

Der bor meget få mennesker på Svalbard, og
infrastrukturen er meget begrænset. Transport mellem

Rygning

byerne foregår med fly, skib eller helikopter, da der ikke

På Svalbard gælder generelt de samme regler for

findes noget vejnet, der forbinder dem. På udflugter og

rygning som i Danmark.

transfer i Longyearbyen kører vi i bus.

Takt og tone
Prisniveau

Der er strikse regler mht. naturbeskyttelse, og

Prisniveauet på Svalbard er generelt højere end i

Albatrosrejselederen vil orientere nærmere derom. Bl.a.

Danmark. Dog er Svalbard ikke underlagt regler om

er det forbudt at plukke blomster.

told og moms.

Isbjørne
Valuta og kreditkort

Der findes 3.000 isbjørne på Svalbard. Dette antal er

Valutaen på Svalbard er Norske kroner (NOK), men

cirka en tredjedel større end antallet af beboere i

mange steder kan man også betale med euro og

Longyearbyen, så her er bestemt gode muligheder for

amerikanske dollars. De gængse kreditkort kan

at opleve disse dyr. Isbjørnene har ikke tradition for at

benyttes på Svalbard.

opholde sig særligt meget i Adventsdalen (hvor
Longyearbyen ligger), men da de kan bevæge sig op

Drikkepenge

mod 80 kilometer om dagen, så er der mange chancer

Det er god skik at oprunde beløbet på regninger.

for at møde dem på Svalbard.

Elektricitet

Midnatssol og nordlys

På Svalbard bruger man 220 volt, og stikkontakterne er

Midnatssolen opleves nord for polarcirklen,

samme type som i Danmark.

eksempelvis på Svalbard, frem til slutningen af august.
Der er selvfølgelig stadig lyse nætter i ugerne før og

Telefon og internet

efter. Nordlys er der året rundt, men det kan kun opleves

Svalbards landekode er +47, den samme som i Norge,

i de måneder, hvor der er mørke timer. Dette fænomen

og der er mobildækning i øens beboede områder.

kan opleves overalt på Svalbard.

Svalbard er et af de steder i verden, der har den

Toldfri varer

hurtigste internetforbindelse, fordi der ligger et

Norge er ikke medlem af EU, og det er derfor tilladt at

fiberoptisk kabel på havbunden hele vejen mellem

medbringe:

Longyearbyen og Norge. Der er trådløst internet på de
fleste overnatningssteder, og i Longyearbyen er der

200 cigaretter

flere internetcaféer.

1 liter spiritus

2

Svalbard

2 flasker vin (1,5 l)
2 liter øl
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Taxfree kan købes i Københavns Lufthavn.

Pas og Visum Svalbard
Læs om regler for pas og visum ved rejser til Svalbard herunder.
Der kræves ikke visum til Svalbard for danske statsborgere, men der kræves forevisning af pas.
Er du ikke dansk statsborger, skal du undersøge, hvilke regler der gælder for dig. Det er dit ansvar at sørge for, at
du har de korrekte rejsedokumenter, når du møder i lufthavnen.
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Vaccinationer Svalbard
Der er normalt ikke krav om vaccinationer ved rejser til Norge. Se dog nedenstående
anbefalinger fra Albatros Vaccinationsklinik ved læge Mogens Rishøj og sygeplejerske
Karin Rishøj.
I forbindelse med rejser til Norge er det altid en god idé at sørge for, at vaccinen mod difteri/stivkrampe er i orden.
Man bør vaccineres hvert 10. år.
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Klima og vejr Svalbard
Herunder kan du læse om Svalbards klima og se vejret i hovedstaden Longyearbyen.

Longyearbyen JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Middeltemp.

-15

-16

-16

-12

-4

2

6

5

0

-5

-10

-13

Nedbør

12

19

20

10

7

11

18

23

20

13

13

14

Kilde: DMI
Svalbard har et arktisk klima, men med højere temperaturer end andre områder på samme breddegrad. Om
sommeren er temperaturen over nul grader. Juli måned har en middeltemperatur på over 6 grader. Der er
midnatssol fra 19. april til 26. august. Svalbard har et årligt regn- og snefald på blot 200-300 mm, og pga. den lave
luftfugtighed er området derfor blevet betegnet som en ”arktisk ørken”.
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