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Høringsuttalelse – innspill til søknad med konsekvensutredning for 
etablering av ny energiforsyning for Isfjord Radio 

 

Norsk Polarinstitutt (NP) viser til brev fra Sysselmesteren på Svalbard (SMS) datert 26.11.21, deres 

ref. 21/0386. Det fremgår av høringsbrevet fra SMS at Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 

(SNSK) søker om tillatelse til å bygge ny energiforsyning for Isfjord Radio med tak, fasade- og 

bakkemonterte solceller og vindturbin.  

 

Sysselmesteren har vurdert at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning jf. svalbardmiljøloven § 

59 fjerde ledd. Utredningsprogram ble sendt på høring den 29. oktober 2020. Det kom åtte innspill 

til forslag til utredningsprogram, hvorav ett var fra NP. SMS fastsatte deretter 

utredningsprogrammet som følger som vedlegg til høringsbrevet datert 26.11.21. 

 

NP er kunnskapsleverandør og rådgiver for forvaltningen når det gjelder polare miljøspørsmål. I 

henhold til instituttets instruks skal vi blant annet bidra til å ivareta miljømålene for Svalbard. På 

bakgrunn av vår rolle avgir vi her innspill til høringen. 

 

Bakgrunn 
Det fremgår av høringsbrevet fra SMS at SNSK søker om tillatelse til å bygge ny energiforsyning 

for Isfjord Radio med tak, fasade- og bakkemonterte solceller og vindturbin.  

 

Tiltak, konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives i følgende vedlegg til høringsbrevet: 

- Byggesøknad; Etablering av solcelleanlegg og vindturbiner på Isfjord Radio, Store Norske 

- Rapport; Konsekvensutredning for etablering av vind- og solkraftanlegg, datert 4. november 

2021. 

-  

SNSK eier Isfjord Radio, og lokaler ved stasjonen leies ut til Basecamp Explorer og Telenor 

Svalbard AS. Basecamp Explorer driver hotellvirksomhet i noen av bygningene og har totalt 22 

sengeplasser. Sesongen varer fra ca. 15. februar til ca. 30. september. Telenor Svalbard AS drifter 

antennestasjon med mobilsignal, flyradio og nødsamband, værmelding og AIS, men det er ikke 

personell på stasjonen kontinuerlig.  

 

Formålet med tiltaket er å redusere forbruket av fossilt brennstoff (diesel) og gå over til fornybar 

energi som sol og vindkraft. Det vises også til økonomiske aspekter ved tiltaket. Per i dag dekkes 

energibehovet ved Isfjord Radio med dieselaggregat. Den senere tid er det iverksatt en rekke 

ENØK tiltak, og før ENØK tiltakene var forbruket på 180 000 liter diesel i året. Fremtidig forbruk 



 

 

uten andre energitiltak er estimert til 110 000-130 000 liter årlig. Det anslås at omsøkte tiltak vil 

redusere det årlige forbruket av diesel med 85 000-115 000 liter, tilsvarende 226-306 tonn CO₂. 

 

Det fremgår av søknaden fra SNSK at omsøkte tiltak er etablering av (figur 1):  

• solcelleanlegg på tak og fasader på stasjonsområdet, ca. 910 m², ca. 220 kWh 

• bakkemonterte solceller i delområde 3 ca. 1,4 km øst for stasjonsområdet, 2 meter over 

bakkeplan på pæler, minimum 80 kWh, maks 300 kWh ca. 1500 m² (det vurderes både faste 

anlegg, og anlegg som vrir seg etter solen i løpet av døgnet) 

• vindturbin i delområde 3 ca. 1,4 km øst for stasjonsområdet, maks. 60 m høyde fra bakken til 

navet for rotorene, med maks, 32 m rotordiameter, maks 300 kWh. 

 

Det fremgår videre av søknaden at ulike former for teknologi og plasseringer er vurdert. Disse 

fremgår både av søknad og konsekvensutredning.  

 
Figur 1. Omsøkte tiltak s. 8 i søknad fra SNSK. Isfjord radio er markert som delområde 1, område 

2 er vest i Randvika og område 3 er nordøst i Randvika.  

 

Innspill til konsekvensutredningen 
Utredningsprogrammet for etablering av ny energiforsyning på Isfjord Radio, som er fastsatt av 

SMS den 2. mars 2021, stiller krav til innhold i konsekvensutredningen. De ulike punktene er i stor 

grad besvart. Avstanden til Longyearbyen er beskrevet og vises på kart i søknaden, men det kunne 

med fordel vært et oversiktskart som viste lokalitetens plassering på Svalbard. 

 

I sammendraget er de viktigste momentene kommet frem i konsekvensutredningen, men områdets 

umiddelbare nærhet til Kapp Linnè fuglereservat burde vært beskrevet innledningsvis da dette har 



 

 

vesentlig betydning for vurderingen av søknaden. Miljømålene for Svalbard er høye, og fugle- og 

naturreservat er den strengeste verneformen for areal i Norge.  

 

Ved definisjon av 0-alternativet varierer denne noe i ulike tabeller. På side 7 tabell 4 i søknaden 

fremgår det at 0-alternativet er: Ingen utbygging (fortsatt bruk av dieselaggregater, ev. avvikling av 

aktiviteten ved Isfjord Radio). Vi mener at 0-alternativet burde vært presisert og definert siden det 

er stor forskjell på konsekvenser av fortsatt bruk av dieselaggregater og avvikling av aktivitet. 

På side 23 i konsekvensutredningen fremgår det at det kan bli aktuelt å benytte bakkemonterte 

solpaneler med roterende akse. Dette burde vært en egen kategori for vurdering av konsekvenser, 

siden bakkemonterte solpaneler som står i ro trolig vil ha andre konsekvenser enn de som roterer 

gjennom døgnet. 

 

Det eksisterer svært lite kunnskap om effekter av fornybare energiløsninger på Svalbard, likevel er 

det en god del kunnskap fra Fastlands-Norge og andre deler av verden om effekter på natur og 

miljø. Vi har videre gitt innspill til konsekvensutredningens tema som er aktuell ut fra vår rolle. 

 

Flora/vegetasjon 

I konsekvensutredningens side 79 fremkommer det at området rundt husene ved Isfjord Radio har 

forstyrret mark og har trivielle plantearter og dermed er av liten interesse angående verdier for 

vegetasjon og naturtyper. Beskrivelsen av område 2 og 3 i Randvika er beskrevet samlet da det ikke 

er noen stor forskjell mellom disse områdene. Vegetasjonstypene som nevnes er rabbevegetasjon, 

grastundra, og artsmangfoldet beskrives som trivielt for disse typene. I området er det også 

våtmarkssystemer med naturtypen permafrost-ferskvannsump som har rødlistestatus Nær truet 

(NT).  

 

Av rødlistede planter nevnes fimbulsaltgras, som etter ny rødlistevurdering i 2021 er oppgradert fra 

Nær truet (NT) til Sårbar (VU). I Randvika er det fragmentarisk strandeng (Nær truet-NT) og 

strandsumpvegetasjon, og sanddynemark er under utvikling sørvest i vika. Sistnevnte naturtype er 

ikke beskrevet tidligere for Svalbard.  

 

Tiltaket vil medføre noe forringelse av floraen i de to delområdene, som tilsier liten negativ 

konsekvens under forutsetning av en skånsom og godt planlagt utbygging. NP støtter forslag til 

avbøtende tiltak og anbefaler at det utarbeides en marksikringsplan og miljøoppfølgingsplan ved 

ev. tillatelse til utbygging. 

 

Berggrunnsforholdene er som mange steder ellers på Svalbard av sedimentær opprinnelse, men det 

er også innslag av metamorfe bergarter og marine sedimenter mot øst i planområdet der 

bakkemonterte solcellepaneler og vindmølle er omsøkt. Det fremgår også at løsmassetykkelsen i 

områdene med marine sedimenter er ukjent. Det bør gjøres oppfølgende undersøkelser av dette ved 

ev. tillatelse, og det bør stilles krav til massehåndtering ved ev. tillatelse. 

 

 

Fauna/dyreliv 

I konsekvensutredningen er det listet forskjellige faktorer ved solkraft- og vindkraftanlegg som kan 

kunne påvirke fugle-/dyrelivet. 

 

For solkraft: 

• Tap og fragmentering av habitat / viktige funksjonsområder. 

• Større bakkemonterte solkraftverk vil kunne medføre betydelige arealbeslag. 

• Kollisjoner med panelene eller tilhørende kraftledninger. 



 

 

• Forskning har vist at det er en viss risiko for at fugler kan kollidere med tilhørende 

infrastruktur, inkludert gjerder og kraftledninger.  

• Studier har også vist at fugler kan kollidere med, eller lande på, solcellepanelene fordi de 

tiltrekkes av skyggelagte områder eller vannflater. På enkelte solkraftverk i tørre regioner er 

det registrert at vannfugl strander på panelene og omkommer som følge av støtskader, 

nærings-/vannmangel eller predasjon, og det antas at dette skyldes at solcellepanelene 

fremstår som vannspeil fra lufta. 

• Bruk av vann og kjemikalier ifm. vasking av solcellepanelene. 

 

Som det fremgår av konsekvensutredningen er det for vindkraft særlig følgende forhold som blir 

trukket fram mht. vindturbiners påvirkning på fugl (Drewitt og Langston 2006):  

• kollisjonsrisiko  

• visuell påvirkning -> Unnvikelse og barrierevirkninger  

• tap/endringer av habitat / viktige funksjonsområder  

• støy og forstyrrelse 

 

Fugl 

Omsøkte tiltak ligger nært Kapp Linnè fuglereservat, som er et svært viktig hekke-, myte og 

rasteområde for vannfugl og sjøfugl (figur 2). Det er et av 16 naturreservater langs vestkysten av 

Spitsbergen, med sikring av hekkeområder for fugl som verneformål. Her er det ferdselsforbud i 

perioden 15.5 - 15.8. Det er videre egne bestemmelser for fuglereservatet som fremgår av forskrift 

om opprettelse av nasjonalparker, naturreservater og fuglereservater, Svalbard. 

 

Det beskrives i konsekvensutredningen at det er registrert 71 fuglearter innen 5 km fra de tre 

delområdene ved Isfjord Radio. 21 hekkende arter er kjent, hvorav 15 arter hekker nært Isfjord 

radio. Det vises til at de fleste av disse hekker innen verneområdet, og at det på befaring 6.-7. juli 

kun ble observert noen få arter hekkende i delområde 2 og 3 i Randvika. Tidspunktet 6.-7. juli er 

sent for befaring av områdets betydning for fugl. Det burde vært foretatt en befaring i juni også. 

Det kan også være betydelig mellomårsvariasjon, så området burde ideelt sett besøkes 2-3 sesonger 

for å kunne gi et riktig bilde av hvilke arter som forekommer i området og antall. 

 



 

 

 
Figur 2. Landskapstrekk i området rundt Isfjord Radio. Kapp Linné fuglereservat er markert med 

rød skravur, Festningen geotopvernområde er markert med lilla skravur (https://geokart.npolar.no). 

 

Rødlista for arter ble oppdatert i 2021 og publisert i slutten av november 2021 (Artsdatabanken, 

2021), etter at konsekvensutredningen var ferdigstilt. Av de 71 registrerte artene i influensområdet 

5 km fra planområdet, er det flere arter som har fått endret rødlistestatus siden 2015. Rødlistestatus 

for flere av artene i tabell 7-7 i konsekvensutredningen har derfor fått ny status og følgende er 

gjeldende: 

 

Nær truet (NT): Ringgås, praktærfugl, havelle, sandlo, myrsnipe, krykkje og polarlomvi. I 

forbindelse med revidering av rødlista i 2021 har også svartbak fått rødlistestatus Nær truet. 

 

Sårbar (VU): Sandløper, svømmesnipe, og ismåke. I forbindelse med revideringa av rødlista i 2021 

er polarsnipe nedgradert fra Sterkt truet (EN) til Sårbar (VU) og både steinvender, polarmåke, 

polarlomvi og fjelljo er oppgradert fra Nær truet (NT) til Sårbar (VU). 

 

Sterkt truet (EN): Heilo har ikke endret status fra 2015 og har fremdeles Status sterkt truet EN, men 

sabinemåke ble oppgradert fra Sårbar (VU) til Sterkt truet (EN) under revideringen av rødlista for 

2021. 

 

Av de registrerte artene i området har altså seks arter fått oppgradert rødlistestatus og en art 

nedgradert rødlistestatus. For mange sjøfuglarter er det registrert en negativ bestandsutvikling. 

Dette gjelder spesielt de pelagisk dykkende artene, som polarlomvi. Noen bentisk dykkende arter 

(som ærfugl) opplever også en negativ utvikling av bestandene.  Bestandsutviklingen for krykkje er 

nå ganske stabil eller positiv på Svalbard (Descamps og Strøm, 2021, Descamps og Ramirez, 

2021). 

 

På grunn av klimatiske og topografiske forhold er hele vestsiden av Spitsbergen viktig for en rekke 

fuglearter. Av den grunn er også flere av områdene vernet med det formål å ivareta leveområder for 



 

 

ulike fuglearter. Flere områder har også den strengeste formen for vern som er fugle-/naturreservat 

(figur 3.) 

 

 
Figur 3. Verneområder på Svalbard er markert med rød skravur for naturreservat, grønn skravur for 

nasjonalpark og blått fuglesymbol for fuglereservat. 

 

Området ved Isfjord Radio er viktig både som hekkeområde og for vår- og høsttrekket for ulike 

fuglearter. Dette er beskrevet i konsekvensutredningen. Vi mener at områdets nærhet til både 

Ramsar-området i sør (ca. 10 km) og nærliggende verneområder og andre fuglereservat også burde 

vært beskrevet i konsekvensutredningen. Nordenskiöldkysten er også et viktig overvintringsområde 

for flere arter sjøfugler, bl.a. annet havelle. En betydelig andel av svalbardbestanden av denne arten 

oppholder seg langs kysten her vinterstid, og forflytter seg mye mellom områder avhengig av is- og 

værforhold (Hallvard Strøm pers.medd). 

 

Ramsarkonvensjonen er en global avtale for å ta vare på våtmarker. I Miljødirektoratet sin digitale 

naturbase fremgår det at Ramsarstatus ble tildelt området på Nordenskiöldkysten i 2010. Området 

består av et flatt slettelandskap langs vestkysten av Svalbard, samt en fjellrekke øst i området. 

Slettelandskapet har en rekke innsjøer og bekker, og er særlig viktig for vadere, ender og gjess. 

Eksempler på tallrike arter her er ærfugl, polarsnipe, sandløper og polarsvømmesnipe. Ramsar-

området oppfyller også Ramsars kriterium 6, ved å i perioder ha opptil 4000 individer av 

hvitkinngås på sletta. Dette tilsvarer 8 % av svalbardbestanden av arten, og mange av disse bruker 

området som hekkeplass. Området er også viktig for pattedyr som fjellrev og svalbardrein, og i 

tillegg hyppig besøkt av isbjørn, steinkobbe og hvalross. Predasjon fra isbjørn, særlig på egg og 

unger av ærfugl og hvitkinngås, har de siste årene forårsaket dårlig hekkesuksess for disse artene. 

Denne utviklingen skyldes klimaendringer, da mindre is gjør at isbjørnen sliter med å jakte sel slik 

den pleier. Denne utviklingen forventes å fortsette også i årene som kommer. Området er del av et 

større verneområde (Ramsar-konvensjonen, 2018). 



 

 

Området rundt Isfjord Radio har stor betydning både som hekkeområde for en rekke arter vannfugl, 

som beiteområde særlig for kortnebbgås, som myteområde for ærfugl og praktærfugl og for vår- og 

høst trekket for arter som hekker i Isfjorden og nordover langs Vest-Spitsbergen (Ravolainen m.fl. 

2019). Det er for øvrig også registrert en lundefugl beitende i Linnèvannet, sør-øst for Isfjord Radio 

(Anker-Nilsen og Bangjord, 2021). 

 

Angående næringstrekk for fugl i området ved Isfjord Radio så støtter vi at potensialet for konflikt 

med vindturbiner er størst nærmest reservatet, men vi mener at en vindturbin i delområde 3 også vil 

kunne resultere i både kollisjon og unnvikelse/avbøying på både næringstrekk i området, og på vår- 

og høsttrekket for flere andre arter som beskrives i konsekvensutredningen.  

 

For effekter av vindmøller vil vi særlig vise til rapport fra Miljødirektoratet i 2019: Faggrunnlag 

fugl - Underlagsdokument til nasjonal ramme for vindkraft (Lund m.fl. 2019). I rapporten gjengis 

Norges internasjonale forpliktelser for ivaretakelse av fugl, både stasjonære og trekkende. Det vises 

både til internasjonale og nasjonale studier av effekter av vindmøller på fugl, og det vises til at det 

er svært stor variasjon mellom områder i hvor mange fugl som blir drept av vindkraftverk.  

 

Det har vist seg at plassering av anlegg har en avgjørende betydning for dødeligheten for fugl, og 

de høyeste kollisjonstallene er funnet i tilknytning til våtmarker og andre vanntilknyttede miljøer 

(Rydell m.fl. 2017). Flere studier viser at turbiner vil kunne utgjøre potensielt stor kollisjonsfare 

hvis de legges til skrenter med oppdriftsvinder, naturlige trekkruter, hekkeplasser og rike habitater 

med god næringstilgang. 

 

For vår- og høsttrekk er det observert en lavere flygehøyde gjennom vårtrekkene, og at mange arter 

da kommer innenfor rotorsveiparealet. Flerårige radarstudier indikerer at trekkende arter stort sett 

holder seg i en flygehøyde som er lavere enn 200 meter gjennom hele året (Hill m.fl. 2014), som 

dermed innebærer potensiell kollisjonsfare. Mange arter flyr også regelmessig ved lavere høyder 

når de foretar lokale matsøk eller i forbindelse med stopp på hekkeområder eller 

overvintringsområder (Langston m.fl. 2008). Det er også slik at menneskeskapte barrierer ved 

trekkruter kan øke energibehovet hos allerede energipressede fugler på trekk (Masden m.fl. 2010). 

 

Svalbardrype er den eneste landlevende overvintrende fuglen på Svalbard. Den er stedegen på 

Svalbard hele året (Pedersen m.fl. 2005), men den skifter område fra hekkeområdene sommer/høst 

til vinterområder hvor de forlater hekkeområdene i september/oktober. Steggene returnerer i 

flokker til hekkeområdene igjen etter midten av mars og hønene litt senere (Fuglei m.fl. 2017).  

 

Det finnes ingen registrering av forekomst av svalbardrype i området rundt Isfjord Radio, men 

generelt viser overvåkingsdata fra sentrale deler av Nordenskiöld Land (Adventdalen og 

Sassendalen) at bestanden har en stabil til økende trend (Marolla m.fl. 2021). En habitatsmodell for 

svalbardrype viser at områdene inne ved fjellene (Starostinaksla og Vardeborg) er viktige habitater 

for arten (Pedersen m.fl. 2011).  

 

Flere studier fra Fastlands-Norge har vist at alle hønsefuglartene er utsatt for å kollidere med 

kunstige lufthindringer (Bevanger m.fl. 2016). Videre har det fra studier på Smøla i Fastlands-

Norge vist seg, når man sammenligner ulike fuglearter, at liryper er den arten som gjennom året 

kolliderer flest ganger med både tårnene og rotorene (Bevanger m.fl. 2016). Antallet ryper funnet 

døde per år varierte mellom 2 og 27 (Brevanger m.fl. 2011). På Smøla ble ca. halvparten av rypene 

funnet ganske nært turbintårnene (radius på 50 meter), og det er mye som tyder på at de gråhvite 

tårnene er så lite synlig at rypene flyr inn i dem, spesielt i skumringsperioder og dårlig vær (tåke, 

snø) (Bevanger m.fl. 2016). Dette ble ikke direkte observert på Smøla, men det er observert andre 



 

 

steder, bl.a. i Sverige (Falkdalen m.fl. 2013.). Angående svalbardryper vet vi ikke hvordan de er til 

å manøvrere unna installasjoner. En vindmølle vil kunne ha negativ effekt lokalt, men 

sannsynligvis ikke ha betydning for bestanden. 

 

Annet dyreliv 
Som det fremgår av konsekvensutredningen forekommer både isbjørn, fjellrev, svalbardrein og 

ulike arter sjøpattedyr i området.  

 

Isbjørn 

For isbjørn vises det til rapport av Hagen m.fl. fra 2008, og det beskrives at isbjørn trekker opp 

langs vestkysten av Nordenskiöldland fra februar til midten av april, og forekommer fåtallig rundt 

Isfjord Radio til andre tider av året. 

 

Fjellrev 

I konsekvensutredningen vises det til at det ikke er kjent at fjellrev yngler i nærområdet til Isfjord 

Radio. Sommeren 2020 ble det på bakgrunn av informasjon fra folk på Isfjord radio registrert et 

antatt fjellrevhi i fuglereservatet etter at hekkingen var over (Eva Fuglei pers. medd). Hilokaliteten 

hadde ikke vært i bruk sommeren 2020.  

 

Med så mye fugl i området er dette et viktig næringsområde for fjellreven. Effekten av tiltakene på 

fjellrev vil kunne være både direkte og indirekte. På fastlandet er det slik at etablering av 

vindturbiner i områder som er viktige for fjellrev øker sannsynligheten for økt tilstedeværelse av 

rødrev, som har en direkte negativ effekt på fjellrev gjennom konkurranse og predasjon. Denne 

problemstillingen er uaktuell på Svalbard da fjellrev der ikke har noen naturlige fiender (med 

unntak av mennesker), men man kan tenke seg at mulig økt dødelighet av fugl under vindmøllen på 

Svalbard, kan tiltrekke seg fjellrev (Eva Fuglei pers. medd).  

 

Fjellrevhilokaliteten ligger utenfor planområdet. Økt ferdsel vil kunne påvirke fjellrevens aktivitet 

og atferd, men hilokalitetene som sådan vurderes ikke å bli mer truet av selve tiltaket/inngrepet. Et 

potensielt større problem hva gjelder alle hilokaliteter for fjellrev generelt er nærgående fotografer 

og turister. 

 

En studie fra Sverige viste at forstyrrelse på hi (fra guidede turistgrupper) endret døgnaktiviteten til 

revene fra å være mer aktiv når forstyrrelsen fant sted, og mindre aktive om natten (Larm 2016). 

Larm m.fl. (2020) fant også lengre responsavstand på hi som ble forstyrrete av mennesker, som i 

utgangspunktet hadde liten grad av forstyrrelse, sammenlignet med hi som hadde større grad av 

forstyrrelse. Dette viser at forstyrrelse kan medføre endring i revens atferd som øket spaning, 

avbrudd i pågående aktivitet og varselsvokalisering.  Larm m.fl. (2020) påviste at enkelte fjellrev 

ble forstyrret av mennesker ut over 500 m avstand.  

 

Svalbardrein 

Det fremgår av konsekvensutredningen at det tilsynelatende er en god bestand av svalbardrein i 

området. Ifølge tidligere studier er vegeterte områder nært kysten gode beiteområder for 

svalbardreinen, og en undersøkelse på Svalbard i 2013-2016 viste at de største populasjonene 

befinner seg på Nordenskiöldland og Edgeøya (Le Moullec, 2019), se figur 5. I området rundt 

Isfjord Radio kan strandflatene brukes om vinteren når det er lite snø eller når de ikke er dekket av 

bakkeis. Det forekommer ofte bakkeis i disse områdene og det observeres også her som på 

Brøggerhalvøya beiting på tang og tare i strandsonen.  

 

 



 

 

Det er ikke kjent hvilke effekter solcellepanel eller vindmøller har på svalbardrein. Studier på 

tamrein på Varangerhalvøya i Finnmark viser at vindkraftverket påvirker reinens arealbruk og 

trekkmønster negativt. Dette skjer opptil 5-6 km fra vindturbinene (Colman m.fl. 2020). 

 

Svalbardreinen anses å være spesielt utsatt for forstyrrelser i tiden rundt kalving, og i etterkant når 

kalven er avhengig av simlen (under dieperioden som varer opptil 4 mnd.). En masteroppgave har 

anvendt GPS på simler fra Nordenskiöld Land og vestkysten av Spitsbergen for å se på habitatbruk 

i kalvingsområdene. Simlene valgte kalveplasser med høyere enn gjennomsnittlig andel 

mosetundra og områder med høy NDVI (en indeks for biomasseproduksjon), i flatere, 

lavereliggende områder. Simlene returnerte til samme dal eller tilgrensede områder (dvs. sidedaler) 

for å kalve for neste sesong og viste dermed en viss grad av stedbundenhet til kalvingsområdene 

(Paulsen, 2008).  

 

Strandflatene, som karakteriserer mange av de kystnære områdene i planområdet, vil for reinen 

som lever kystnært være aktuelle kalvingsområder. Kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt hva 

gjelder kalvingsområder, men fra en masteroppgave vet vi at kalvingsområdene ofte ligger i indre 

dalfører i lavereliggende terreng med god tilgang på næringsressurser (Paulsen, 2008). Mange av 

de kystnære områdene har begrenset med landareal for svalbardreinen og det er nettopp på disse 

smale, kystnære landområder at menneskelig aktivitet foregår.  

 

 
Figur 5. Fordeling og tetthet av svalbardrein (antall reinsdyr per km2). Tetthet er beregnet på 

modeller basert på distance sampling transekter gjennomført i 2013-2016 på øygruppen (Le 

Moullec, 2019). 

 

 

 

 



 

 

Avbøtende tiltak  
Avbøtende tiltak er godt skissert i konsekvensutredningen, og vi anbefaler utarbeidelse av en 

marksikringsplan for ev. tillatelse til bakkemonterte solcellepaneler og vindturbin Det bør stilles 

krav om antireflekterende materialer for å unngå at solpanelene fremstår som vannspeil fra lufta. 

Ved ev. etablering av vindturbin bør det vurderes å endre farge på rotorblad og turbintårn for å 

redusere kollisjonsfare for fugl (May m.fl. 2020). 

 

Et tiltak for svalbardrein er å sikre at det ikke er noe på vindmølla/solcelleanlegget som kan gjøre at 

reinen kan bli hengende fast med geviret. Særlig under og i forkant ev. brunst kan alle mulige typer 

installasjoner bli attraktive i forbindelse med feiing av gevir. 

 

Ev. anleggsarbeid og drift av solcellepaneler og vindturbin må tilpasses områdets naturverdier og 

det bør stilles krav til aktivitet i tid og rom gjennom en detaljert plan. 

 

Konklusjon 
Vi viser til at miljømålene for Svalbard er svært høye, at Norge har flere internasjonale forpliktelser 

for fugl og at omsøkte tiltak ligger svært nært Kapp Linnè fuglereservat, og kun 10 kilometer fra 

Ramsarområdet i sør. 

 

Isfjord Radio består i dag av flere bygninger og energiforsyningen kommer fra dieselaggregat. NP 

har forståelse for ønsket og behovet for en mer miljøvennlig energiløsning på Isfjord Radio, og vi 

stiller oss positive til de ENØK tiltakene som er utført. Med tanke på hvor viktig området er for 

særlig fugl, som også er mest sårbar for særlig vindturbin, mener vi området ikke egner seg for 

plassering av en vindturbin. Effekter av bakkemonterte solcellepanel bør undersøkes og vurderes 

nærmere. 

 

• Vindturbin frarådes 

En vindturbin frarådes i dette området på grunn av områdets betydning som funksjonsområde 

for fugl (hekking, næringssøk og trekk).  En vindturbin i delområde 3 med maksimal høyde på 

60 meter til nav med rotorblad på 32 meter vil kunne resultere i både kollisjon og 

unnvikelse/avbøying på både næringstrekk i området, og på vår- og høsttrekket for flere andre 

fuglearter som beskrives i konsekvensutredningen. Det har vist seg at plassering av anlegg har 

en avgjørende betydning for dødeligheten for fugl og de høyeste kollisjonstallene er funnet i 

tilknytning til våtmarker og andre vanntilknyttede miljøer (Rydell m.fl 2017). Vi vil derfor 

fraråde etablering av vindturbin i dette området. 

 

• Solceller på bygninger ansees å ha få effekter på naturverdier 

Bruk av solcellepaneler på bygninger vil trolig ha liten negativ effekt på fugl og fauna gitt at det 

brukes antireflekterende materialer. Det er likevel få undersøkelser/studier på effekter av 

solcellepaneler i områder med både hekkende, beitende og trekkende fugl så vi anbefaler 

oppfølgingsstudier ved tillatelse til etablering av dette. 

 

•  Bakkemontert solcellepanel, mulig behov for flere vurderinger 

Et frittliggende solcellepanel på inntil 150 x 150 meter, i rader, øst i Randvika vil både 

beslaglegge areal og kunne ha betydelig større direkte og indirekte effekter på fugle- og 

dyrelivet. Her må det sikres slik at reinsdyr ikke kan risikere å bli hengende fast. Det vises til 

studier der fugl har ansett solcelleplaten som vannspeil. Det fremgår av søknaden og 

konsekvensutredningen for tiltaket at det også vurderes en form for solcellepanel som vrir seg 

etter solen i løpet av døgnet. Vi hadde gjerne sett disse to alternativene som separate tiltak for 



 

 

vurdering av konsekvenser, da en bevegelig installasjon mulig vil ha flere negative effekter for 

fugl og fauna. Videre er tiltaket så stort at det hadde vært ønskelig med mer detaljerte 

beskrivelser av det i konsekvensutredningen. Et annet moment for dette tiltaket er behovet for 

anleggsmaskiner, nye traseer og bruk av eksisterende traseer i området. Konsekvenser av 

bygningsarbeidet kunne vært ytterligere belyst. 

 

• Anbefaler krav til marksikringsplaner, massehåndtering, avbøtende tiltak og 

miljøoppfølgingsprogram 

For øvrig er det marine sedimenter i området der bakkemonterte solcellepaneler og 

vindturbinene er omsøkt, så ved ev. tillatelser til tiltak bør det stilles krav til både 

marksikringsplaner og massehåndtering i anleggsfase. Ved ev. tillatelse til tiltak bør det stilles 

krav om en byggeplan som tar hensyn til områdets naturverdier i rom og tid. Det bør også stilles 

krav til en drift som reduserer effektene av tiltakene. Videre bør det stilles krav om et 

miljøoppfølgingsprogram for å avdekke ev. effekter av tiltak på fugle- og dyrelivet i området, 

samt limnisk miljø. Det er særlig viktig at ev. tillatelse til tiltak følges opp med overvåking av 

effekter på dyrelivet, kanskje spesielt fugl siden de er den mest sårbare artsgruppen og det vil 

være viktig å høste erfaringer.  
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