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POLITIANMELDELSE 
 

 

Norsk Ornitologisk Forening avd. Sør-Trøndelag anmelder 
Frøyaringen, Reinertsen Anlegg og Hitra Anleggsservice for brudd 
på Viltloven 
 
Norsk Ornitologisk Forening avd. Sør-Trøndelag anmelder herved Frøyaringen, Reinertsen 

Anlegg og Hitra Anleggsservice, for brudd på Viltovens §3 i forbindelse med planering av 

deponiområde i Hamarvika i Frøya Kommune. 

 

Situasjonsbeskrivelse: 

Hamarvika på Frøya har i mange år vært et viktig hekkeområde for sjø- og vadefugl. Området 

er delvis naturlig i form av et lite skjær, Kuskjæret, og delvis et massedeponi ved 

tunnelåpningen fra Hitra. Massen som er deponert her er brukt til å fylle opp et område 

mellom et Kuskjæret, og land. På det opprinnelige Kuskjæret hekket det tidligere flere arter 

sjø- og vadefugl. Etter at området ble fylt opp har fuglene utvidet hekkeområdet til også å 

omfatte selve deponiområdet. Deponeringen skjedde i 2000 i forbindelse med byggingen av 

tunnelen, og området har ligget brakk siden. Helt fram til i dag er det kjent at området har vært 

brukt som hekkeplass for et betydelig antall fugl, anslått til ca 500 par. Artene det er snakk om 

er ærfugl, storspove, tjeld, flere arter måser (spesielt fiskemåse), rødnebbterne med flere.   

 

Området var opprinnelig eid av Frøya Kommune, men er etter opplysninger NOF har fått 

kjennskap til, senere overdratt til Frøya Næringspark, for så igjen å overdras til firmaet 

”Frøyaringen”. Sistnevnte firma skal være nåværende eier av området. Eier av dette firmaet er 

etter våre opplysninger Geir Furberg.  



 

 

For to uker siden ble deponiområdet planert ut med bulldozere av Reinertsen Anlegg og Hitra 

Anleggsservice. Hovedoppdragsgiver skal være Frøyaringen v/Geir Furberg.  Dette er 

opplysninger som har kommet NOF i hende, men vi tar forbehold om at aktørene som er 

involvert kan være andre enn de som er nevnt her. 

 

Tidspunktet dette er gjennomført på er den aller mest sårbare tiden for fugl som hekker. Enten 

i form av at de fortsatt har egg, eller har små dununger som ikke kan fly eller stikke unna. 

Naboer til området forteller at idet bulldozerne drev på, var det fullt kaos i fuglekolonien, og 

dununger sprang mellom maskinene. En av naboene, Nanna Ranes, hadde forsøkt å snakke med 

førerne av maskinene for å oppfordre dem til å stanse arbeidet, men uten gehør. Når arbeidet 

var ferdig var så å si hele hekkeområdet ødelagt , og alle unger og reir hvor arbeidet hadde 

pågått, var gått tapt.  

 

Både Ranes og en annen nabo, Lise Måsøval, besøkte området hv to og en dag før planeringen 

pågikk, og begge forteller at det var så mye egg og unger i området at det knapt nok var mulig å 

unngå å tråkke på egg eller unger. De hadde raskt gått ut av området for ikke å forstyrre 

fuglene. Det beviser at på det tidspunkt hvor planering pågikk, var det en mengde egg og 

unger i det aktuelle området. som ble planert. 

 

Nanna Ranes kontaktet miljøvernkonsulenten i kommunen, Ola Vie, samme dag som arbeidet 

med å jevne området tok til. Vie hadde da bekreftet at han visste om at dette området ble brukt 

som hekkeplass for en rekke fuglearter, og hadde sagt at det som nå skjedde var tragisk.  

 

Denne aktiviteten er miljøkriminalitet av verste sort. NOF kan ikke på noen som helst måte se 

at det er tatt hensyn til viltet ved utførelsen av denne planeringen, og mener at utfører og 

oppdragsgiver må stilles til ansvar for den skade som ha skjedd. Man kunne med enkelhet ha 

unngått det tragiske utfallet enten ved å utsette arbeidet til 1. august når de fleste arter har fått 

frem store unger, eller foretatt dette før fuglene gikk til hekking. Utfører kan umulig ha unngått 

og sett mengden av fugl i området på det tidspunkt hvor denne aktiviteten pågikk. Hekkende 

sjøfugl er ekstremt hissige når folk nærmer seg reiret dens, og stuper og skriker helt til man 

trekker seg unna. Med kanskje 500 par hekkende fugl i området, må det ha vært et enormt 

leven idet dette pågikk!  

 

 

På bakgrunn av aktiviteten som er utøvd i Hamarvika, anmelder NOF ST 

oppdragsgiver(grunneier), samt utøver av planeringen, for brudd på Viltlovens § 3. 

(fredningsprinsippet):  

”Alt vilt, herunder dets egg, reir og bo er fredet med mindre annet følger av lov eller vedtak 

med hjemmel i lov. Ved vedtak om jaktbarhet og jakttider etter § 9 skal det særlig legges vekt 

på at arten produserer et høstingsverdig overskudd og at den har ressursbetydning. Det skal 

også legges vekt på jakt- og fangsttradisjon i vedkommende område og på den skade viltet 

gjør. Ingen skal holde vilt i fangenskap med mindre annet følger av lov eller vedtak med 

hjemmel i lov.  

Det er forbudt å fange, jage, drepe, eller skade fredet vilt. Dersom det er nødvendig for å 

hindre skade på person eller eiendom, er det tillatt å avlive smågnagere og krypdyr. Forbudet 



 

etter § 24 og § 25 gjelder ikke slik avliving.  

Ved enhver virksomhet skal det tas hensyn til viltet og dets egg, reir og bo, slik at det ikke 

påføres unødig lidelse og skade”.  

 

Norsk Ornitologisk Forening ber politiet foreta gransking av saken og vurdere om, og 

eventuellt hvem, det er gjort noe straffbart iht Viltloven. 

 

 

 

 

 

Referanser som kan bekrefte at området var brukt som hekkeplass for fugl: 

Frøya Kommune, v/Ola Vie, miljøvernkonsulent 

Nanna Ranes, tlf 72 44 65 55, nabo 

Lise Måsøval, tlf 926 24629, nabo 

Ase og Rolf Hammervik, nabo 

 

 

 

 

For Norsk Ornitologisk Forening avd Sør Trøndelag 
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Lorentz Noteng, leder 
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