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Skadefellingstillatelse på fiskemåke
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b, jf. forskrift om skadefelling, dødt vilt og
bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften), jf. §§ 3-3 og 3-6, gir
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skadefellingstillatelse på inntil fem – 5 – fiskemåker
på jorder med jordbærproduksjon på gbnr 74/1 i Skien kommune. Tillatelsen gjelder fra 20.
juni til 20. juli 2022.
Statsforvalteren viser til telefonsamtale og skriftlig søknad om skadefellingstillatelse på fiskemåke
fra Petter Borgestad den 17. juni 2022.
Bakgrunn
Petter Borgestad søker om skadefellingstillatelse på fiskemåke i forbindelse med jordbærproduksjon
på sin eiendom i Skien kommune. Han viser til at jordbærproduksjon er gårdens viktigste
inntektskilde, og han har betydelig økonomisk skade som følge av fiskemåker som spiser jordbær på
hans dyrkede arealer. Han viser i søknad, og mer utdypende i telefonsamtale, til at han har forsøkt
avbøtende tiltak uten særlig effekt. Han viser videre til at han tidligere har hatt avbøtende effekt ved
å få felle et mindre antall fiskemåke som har vært lagt ut i området rundt åkeren.
Lovgrunnlaget
Det rettslige grunnlaget for avgjørelsen er Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold § 18 bokstav b, jf. Forskrift av 1. april 2020 nr 565 om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i
oppdrett, forskning og dyrepark, jf. §§ 3-3 og 3-6.
Statsforvalterens vurdering
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Offentlige beslutninger som kan berøre
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon samt effekt av påvirkning, jf. § 8.
Statsforvalteren viser til at vedtaket blant annet baserer seg på Norsk rødliste for arter 2021. Den
viser at bestandssituasjonen for fiskemåke (i 2015) er vurdert som i nedgang, og at den norske
hekkebestanden den gang ble anslått å være i intervallet 180 000-250 000 individer. Den største
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bestandsnedgangen har vært i Sør-Norge, hvor det antas at nedgangen er på 15-30 % i
overvåkingsperioden. Dette har medført at fiskemåke har havnet i rødlistekategorien sårbar (VU).
Viltforskriftens § 3-3 viser hvilke vilkår som må være til stede for skadefelling. Statsforvalteren
vurderer disse vilkårene å være til stede i dette tilfellet. Skaden vurderes å være av vesentlig
økonomisk betydning, ved at betydelig antall individer av fiskemåke spiser jordbær i åkeren hver
dag. Bær med merker etter måkene må sorteres ut, og kan ikke selges. Søker har gjennomført
avbøtende tiltak, ved å forsøke å skremme vekk fugl fra åkeren (patruljering/fysisk skremming,
bulvaner/fugleskremsel, lyd) uten at dette har gitt ønsket effekt. Kostnadene ved ytterligere tiltak
kan bli betydelige. De skadegjørende individene er de individene som er i jordbæråkeren, og det er
disse et skadefellingstiltak rettes inn mot. Søker har tidligere opplevd god effekt ved å få felle noen
individer, som han legger ut for å skremme vekk andre fugler i tilknytning til åkeren. Statsforvalteren
mener et begrenset uttak av fiskemåker i åkeren er et tiltak som kan gjennomføres uten at det truer
bestandens overlevelse. Det er utfordrende at uttaket ønskes gjennomført i hekkesesong for arten,
men det vil ikke bøte på skaden i jordbæråkeren å vente til ungene er flygedyktige i midten av juli.
De fleste fiskemåkene har nå fått klekt ut ungene sine, og de har forlatt redet og følges opp av
foreldrefuglene i nærområdet. Det vil være en betydelig risiko for at det kan felles foreldrefugl for
unger ved en skadefelling. Ungens overlevelse vil, i så tilfelle, avhenge av dens evne til å innta føde
på egenhånd, og oppfølging fra den andre foreldrefuglen.
”Føre-var-prinsippet” i § 9 kommer til anvendelse i situasjoner hvor en ikke har tilstrekkelig kunnskap
tilgjengelig. Etter Statsforvalterens syn er det behov for kunnskap om både bestand og
bestandsutvikling for fiskemåke regionalt og nasjonalt. Det er allikevel en del kunnskap om
fiskemåke som er kjent gjennom årlige sjøfuglovervåkninger i skjærgården, og det er fortsatt et stort
antall individer i vår region, til tross for at den har vært i nedgang de senere år. På bakgrunn av dette
er Statsforvalters vurdering at et lite uttak ikke truer bestanden av fiskemåke. «Føre-var-prinsippet»
tillegges derfor liten vekt i Statsforvalterens vurdering.
Det foreligger en del kunnskap om den samlede belastningen som fiskemåkebestanden blir utsatt
for, jf. § 10. Fiskemåke er på hekkeplassen utsatt for predasjon (eks. mink). Dette har medført at
fiskemåken ofte prøver å tilpasse seg ved å hekke på taket på bygninger langs med kysten for å
redusere faren for predasjon. Menneskelige forstyrrelser forekommer særlig i områder hvor arten
hekker i eller ved bebyggelse hvor den kan oppleves som sjenerende, noe som kan føre til
forstyrrelser under hekking, eller bevisst fjerning av reir. Arten kan generelt være utsatt for
forurensing. Drenering/tørrlegging av våtmarker har også negativ påvirkning på arten.
Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse, og anses ikke som relevant her.
Ut fra vår vurdering av bestandssituasjonen for fiskemåke, samt at det er begrenset med mulighet
for å iverksette effektive, og ikke alt for kostnadskrevende, skadeforebyggende tiltak ut over det som
allerede er gjennomført, vurderer vi skadefelling av et begrenset antall fiskemåker som et
akseptabelt og effektivt tiltak for å forhindre ytterligere skader på jordbærproduksjonen. Antallet
som søker ønsker felt – 10 stk – mener vi er unødvendig høyt for en art som er rødlistet og er i
hekkesesong.
Statsforvalteren vurderer hensynet til naturmangfoldloven § 12 å være ivaretatt.
Konklusjon og vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b, jf. Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av
vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften), jf. §§ 3-3 og 3-6, gir Statsforvalteren i Vestfold
og Telemark skadefellingstillatelse på inntil fem – 5 – fiskemåker på jorder med jordbærproduksjon
på gbnr 74/1 i Skien kommune.
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Skadefellingstillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Tillatelsen er gyldig til og med 20. juli 2022.
2. Fellingen bør spres ut over en lengre periode, så det kan maksimalt felles en fiskemåke per
dag.
3. Tillatelsen gjelder kun for søkeren eller de/den som opptrer på vegne av søkeren. (Jf.
Viltforskriftens §3-10 kan ikke retten til å gjennomføre skadefelling selges eller tilbys andre
mot vederlag).
4. Ordinære bestemmelser for våpen og ammunisjon skal følges.
5. Skadefellingen skal utøves effektivt og humant i tråd med viltlovens bestemmelser.
6. Statsforvalteren skal ha skriftlig tilbakemelding straks fellingsperioden er over med rapport
og fellingsresultat.

Klage
Statsforvalteren viser til at vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter bestemmelsene i Lov
om behandlingsmåten i forvaltningssaker, av 10. februar 1967, § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra
mottakelsen av dette brev.

Med hilsen
Grethe Helgås
avdelingsdirektør

Arne Christian Geving
fagsjef
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