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Høring av konsekvensutredning for etablering av ny energiforsyning på Isfjord 
Radio, ref. 21/03866-2 
 
LoFF fikk tilsendt konsekvensutredningen fra Multikonsult i august og har lest gjennom og 
korrigert «Fauna-kapittelet». Der var det mye rart, men som nå er rettet på bakgrunn av LoFF 
sine tilbakemeldinger.  
 
LoFF ga da også uttrykk for stor bekymring ift plassering av eventuelle vindturbiner i 
alternativområdene og da spesielt i område 1 og 2. Minst bekymret for område 3, men selv 
der er potensialet stort i perioder for påflukt (av bl.a. havhest og teist). Derfor har de også 
skissert overvåkning og automatisert stopp av turbinen om det skulle oppstå forhold som 
medførte flere krasj av fugl. Mener det ble skissert varmesøkende kamera som skulle 
registrere fugl som havner på bakken under masta. Videre var det også andre foreslåtte tiltak 
for å begrense påflukt. 
 
Tellinger av passerende havhest ved Isfjord Radio viser at det kan trekke 40 000 individer 
forbi i timen, i time etter time. Selv ved sjøkanten ved Bjørndalsveien utenfor flyplassen i 
Longyearbyen er det vanlig med 10 000 havhest som passerer i timen. Ved sterk pålandsvind 
presses fuglene inn mot land og inn over land. I grålys og i mørketid vil mulighetene for 
kollisjon være stor mellom fugl og vindmøller. 
 
LoFF har en generell skepsis til eventuell all vindkraft på Svalbard. Da spesielt i 
vinterhalvåret med polarnatt og dårlig lys, men også ellers i året. Jeg tror at en vindturbin 
raskt vil «knele» om det oppstår ekstremvær med ising. I den grad vindkraft skal utprøves på 
Svalbard, bør det eventuelt startes med en turbin, og overvåke den for å se på de negative 
effektene. Det dårligste utgangspunktet vil være om det oppføres flere turbiner samtidig, hvor 
kostnadene blir så store at det blir vanskeligere å stenge dem ned om det skulle vise deg å ha 
uforutsette store negative konsekvenser. 
 
Det finnes mange publikasjoner som viser de negative konsekvensene for fugl, men man bør 
prøve å søke i litteraturen om det finnes erfaringer i områder langt nord med mørketid for å se 
om erfaringer fra andre steder kan ha overføringsverdi. 
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