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Klage på skadefelling av måker i Stussnesfjellet, Skjervøy kommune 
 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) vil med dette klage på ordførerens tillatelse til skyting av 
måker i Stussnesfjellet i Skjervøy kommune. Vi ber om at Fylkesmannen stanser jakten 
umiddelbart. 
 

NOF har ikke lykkes med å skaffe til veie dokumenter i saken selv om vi har bedt om dette 
via kommunens serviceapparat, i tillegg til direkte forespørsel til ordføreren både via telefon 
og e-post. Vår klage er derfor basert på opplysninger fra nettstedene til NRK og Framtid i 
Nord.  
 

Sakens spesielle karakter og det faktum at saksdokumenter ikke blir gjort tilgjengelig for 
allmenheten, gjør at NOF velger å henvende seg direkte til Fylkesmannen med klagen.  
 

Vårt inntrykk av saken er at det ikke foreligger skriftlig søknad, det foreligger ikke noe 
kommunalt vedtak, og hele saken bryter med alle retningslinjer i ” Forskrift om felling av 
viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon”, den 
såkalte skadefellingsforskriften. 
 

NOF synes det er synd at vi ikke fikk kjennskap til saken på et tidligere tidspunkt, vi har også 
brukt nesten en uke på å vente på dokumenter fra kommunen som ordføreren lovet å fakse 
over, noe som ikke har skjedd selv etter purring. Dermed er de to ukene som ble satt av til 
måkeslaktingen  snart over. 
 

Vi ber Fylkesmannen undersøke saken og presisere overfor kommiunen de strenge krav som 
stilles i forskriften før det i hele tatt blir snakk om skadefelling. 
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