
Sluttrapport prosjekt 16/68 «Oppgradering av 
Lomdammen, LoFFhuset og Laguna» 

 
 
 

 
 
Oddgeir Sagerup og svigerfar fester ei snøspurvkasse til østveggen på LoFFhuset. Fuglekassa 

er mest tenkt som ei demonstrasjonskasse, men snøspurven viser interesse for å hekke her 
også. Foto: Bjørn Frantzen 

 



Innledning 
En viktig oppgave for LoFF er å legge til rette for at fugler og folk kan ha det fint sammen. Vi 
har en naiv tro på at dersom folk får nære og gode naturopplevelser, så ønsker folk også å 
verne om naturen og dyrelivet. 
 
De siste 10 årene har LoFF lagt mye arbeid i Laguna og Lomdammen for å gjøre en 
forbedring av lokalitetene for fuglene som bruker disse to dammene. LoFFhuset ble bygget i 
en tidlig fase av dette tiåret og har to hovedfunksjoner, har et åpent publikumsrom der 
lokalbefolkning og tilreisende kan se på fuglelivet i le fra sur vind, men også lære fra plansjer 
og tidsskrifter som ligger der. I tillegg har foreninga sitt eget lager og ringmerkingsrom i 
bygget. 
 
LoFF søkte Svalbards miljøvernfond om 475 000 til oppgradering av de tre lokalitetene og 
fikk tildelt 130 000 som er rundt 30% av det omsøkte beløpet. LoFF har gjennomført noen av 
de opprinnelige omsøkte tiltakene. Nedenfor gjennomgår vi disse. 
 
LoFFhuset 
Etter nesten 10 år ble huset malt opp igjen. Dette var helt nødvendig da særlig østavinden tar 
hardt på bygget. LoFFhuset ble malt delvis i 2016 og 2017. 
 

 
 
Birdlife International Donors på besøk ved et nymalt LoFFhus. Foto: Bjørn Frantzen 
 
 
 
 
 



Benker  
Etter ide fra en fuglestasjon i Litauen valget LoFF å be bedriften Alti3 å lage benker til 
LoFFhuset. Det er i alt laget 4 benker og 2 av er montert ved LoFFhuset. De andre kommer 
etter når LoFF har utvidet plattingen på sjøsiden av LoFFhuset. 
 

 
 
Benkene er laget i eik og skrudd fast i plattingen. Benken på østsiden har fått ismåkeprofiler 
freset inn i planken. Ismåke er LoFF sin foreningsfugl og Christiane Hübner sin ismåke er 
montert opp på veggen. Foto: Bjørn Frantzen 
 
 
 

 
 
Benken på sjøsiden har naturligvis fått fjæreplytt freset inn i eikeplanken. Vår vanligste 
vadefugl som ses ved LoFFhuset hele sommeren. Nå som vi har fått så fine benker som også 
forteller en liten historie gjennom fuglene, må vi sikre benkene. Det skal gjøres ved at LoFF 
får laget varetrekk til benkene som blir satt på for vinteren og ved at vi monterer takrenner 
slik at vannet fra taket ikke drypper rett på benkene. Foto: Bjørn Frantzen 
 



Laguna 
Det eneste tiltaket som ble gjennomført for Laguna er at det ble lagt et vannrør fra 
Flyplassbekken til Laguna. Hensikten var å kunne fylle på vann i Laguna når den holder på å 
gå tørr. Passe vannstand holder fjellreven borte fra øyene i Laguna hvor mange fugler etter 
hvert hekker, særlig rødnebbterner. 
 
Svalbard maskin sto for gravearbeidene. Det viste seg fyllinga som er i vestenden av Laguna 
er ei søppelfylling. Maskinføreren måtte skifte retning på vannledningen fordi at han traff på 
et bilvrak. Et titalls tomme oljefat ble tatt opp og levert avfallsanlegget. Den siste detaljen var 
på plass da ventil på vannrøret ble montert i mai 2018. 
 

 
 
Georg Bangjord og Morten Hegge monterer ventilen som skal regulere vannstanden i Laguna 
utpå sommeren når vannstanden synker og det er fare for at fjellreven kan vasse ut til øyene 
med hekkende fugler. Foto: Bjørn Frantzen 
 
 
Lomdammen 
I Lomdammen ble det i 2017 kjørt på masse som er ei øy nummer to, denne i vestre del av 
Lomdammen. Massene ble kjørt ut på isen og sank gjennom isen gjennom forsommeren. 
Denne øya er laget vesentlig større enn øya i østre del som står under vann i første del av 
sommeren. Vannstanden varierer mye fra snøsmeltinga til sensommeren. Planen er å lage 
flere nivåer på denne øya slik at den kan passe som hekkeplass for flere arter som ærfugl og 
kvitkinngås. 
 



Et par smålom er på plass igjen i Lomdammen. De har hatt hekkesuksess de siste to årene. 
Dette lomparet er i alle fall en stor attraksjon for fuglekikkere da det vanligvis ikke er lett å 
komme nært smålom. 
 
 

 
 
Ei ærfugl dame tester steinhaugen i Lomdammen i mai 2018. Foto: Bjørn Frantzen 
 
Oppsummering 
LoFF har fått gjort mye for de 130 000 som de fikk bevilget. I faktiske utlegg har LoFF hatt 
en utgift på NOK 163 000 til kjøp av tjenester og varer. Visit Svalbard sier seg villig til å 
dekke de 33 000 som LoFF går i underskudd på tiltaket. 


