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Melding om ugyldig vedtak om skadefelling av ærfugl 
 
Vi viser til Ørland kommunes vedtak av 25.07.2020, der bedriftene Norgeskjell og  
Snadder og Snaskum søker om å skyte ærfugler ved blåskjellanleggene både i Åfjord og Ørland. 
 
Ørland kommunen har uten hjemmel i lov gitt bedriftene tillatelse til dette. Kommunen henviser 
til en forskrift som ikke lengre eksisterer, forskrift om felling av viltarter som gjør skade, men 
burde visst at denne er implementert og endret i den nye viltforskriften som trådde i kraft 1. 
april 2020. Kommunen har dermed ikke myndighet til å gi tillatelse til felling av ærfugl.  
 
Vi viser i sin helhet til viltforskriften, også § 3-3 om vilkår for skadefelling. Hadde riktig 
søknaden blitt behandlet etter den nye viltforskriftens § 3-3 ville skadefellingstillatelse ikke 
kunne gis. 
 
Det er imidlertid paragrafene § 3-4 til § 3-7 som angir forvaltningsnivå for de ulike artene 
forskriften omhandler. Av særlig interesse i denne sammenhengen: 
 
§ 3-5.Skadefelling etter beslutning fra kommunen 
 
Dersom vilkårene i § 3-3 er oppfylt, og det er nødvendig for å stanse eller avverge skade på 
avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, kan kommunen etter søknad gi 
tillatelse til uttak av bestemte individ av følgende arter: 
a. knoppsvane, gråmåke, svartbak, stokkand, siland, laksand, storskarv, toppskarv, 
gråhegre, grønnspett, svartspett, flaggspett, kaie, kornkråke, stær, dompap, gulspurv, ekorn og 
hare 
b. grågås unntatt i de kommuner som frem til 1. januar 2020 tilhørte Finnmark fylke 
c. hvitkinngås i fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, og Agder. 
 
 3-6.Skadefelling etter beslutning fra fylkesmannen 
 
Dersom vilkårene i § 3-3 er oppfylt, og det er nødvendig for å stanse eller avverge skade på 
avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, kan fylkesmannen etter søknad 
gi tillatelse til uttak av bestemte individ av følgende arter: 
a. de artene som ikke er nevnt i § 3-4 eller § 3-5 
b. grågås i de kommuner som frem til 1. januar 2020 tilhørte Finnmark fylke 
c. hvitkinngås i de fylker som ikke omfattes av § 3-5 første ledd bokstav c. 
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Fylkesmannen settes som kopimottaker av dette brevet. Vi regner med at både kommunen og 
fylkesmannen ser til at lignende tilfeller ikke skjer i fremtiden, og at de aktuelle bedriftene 
informeres også fra myndighetshold om at de ikke har fått en gyldig tillatelse.  
 
På den sikre siden sendes dette brevet også til bedriftene, og vi minner på at skyting av ærfugl 
uten gyldig tillatelse er ulovlig. Ærfugl er en fredet fugl uten jakttid i Trøndelag.  
 
 
For Norsk Ornitologisk Forening 
 

 
 
Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær 
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