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Anmodning om å anke avgjørelse i anmeldt sak vedrørende eggplukking av hettemåke 
i Geitholmen naturreservat i Bærum kommune - henvendelse fra BirdLife Norge 
 
Brevet vedrører plukking av egg fra hettemåke (kritisk truet, CR) i Geitholmen naturreservat i Bærum 
kommune. Dersom saken har det omfanget vi mener det er grunn til å tro, er det en av de mest 
alvorlige miljøkriminalitetssakene mot truede arter i Norge gjennom tidene.  

BirdLife Norge oppfatter at deler av etterforskningen av saken på Geitholmen er preget av å være 
mangelfull, og at avgjørelsen ikke reflekterer omfanget i saken. Etter vår vurdering kan manglende 
etterforskning og oppfølging av tips ha ført til at bare en liten del av det kriminelle forholdet er 
avdekket og oppklart.  
 
Det er grunn til å tro at 1200 hettemåkeegg ble fjernet fra kolonien i reservatet våren 2022. Mellom 
15. og 22. mai ble egg plukket fra 65 % av reirene i kolonien. Vi har blitt orientert om saken og hentet 
informasjonen fra Sine Dagsdatter Hagestad, som er mastergradsstudent og har overvåket kolonien 
som en del av sin utdanning. Vi vil påpeke følgende:  

● Politiet har ikke etterspurt original bildedokumentasjon. De har vært informert om 
bildematerialet som finnes. Politiet sitter bare med den samme dokumentasjonen som for 
eksempel VG. 

 
● Oppført hovedvitne Sine Dagsdatter Hagestad har aldri blitt avhørt av politiet. Nevnte har 

besøkt holmen hver uke i perioden april-juni for å ta dronebilder, samt innhente viktig 
informasjon rundt omstendighetene i kolonien hver uke før og etter eggplukkingen.  
 

● Anmelder har ikke blitt avhørt eller kontaktet for å sende over originalfiler.  
 

● Politiet har ikke tatt kontakt med boenheter i nærheten av Geitholmen for å samle informasjon 
fra øyenvitner. Etter at VG omtalte saken først (Nijjerj & Steen, 2022), ble Sindre Molværsmyr 
kontaktet av et øyenvitne til eggplukkingen. På dette tidspunktet var det rundt 8 uker siden 
eggplukkingen fant sted. Politiet har avhørt vitnet etter at Sindre ble kontaktet, men hun kunne 

https://www.zotero.org/google-docs/?w2ia8S


 

  

 

da ikke bidra med veldig mye detaljer ettersom det var rundt to måneder siden eggplukkingen. 
 

Vi forventer dessuten at miljøkriminalitet blir tatt på alvor, og reagerer kraftig på politiets uttale i media 
rundt motivet bak eggplukkingen. 

“Erkjennelsen går på å ha fjernet egg som har ligget helt inntil husveggen, for å ikke bli angrepet av 
hekkende måker når man er ute, (...). Det er ikke bare bare å ha så mye måker rundt seg hele tiden, sier 
Nandrup.” (Thorsen, 2022).  

Politiet sender signaler om aksept rundt eggplukkingen. Uttalelsen er svært uheldig fordi den kan tyde 
på at politiet ikke er innforstått med de alvorlige konsekvenser dette har for hettemåkebestanden i 
Norge og en kritisk truet art. Det er uheldig for miljøkriminalitet generelt mot måker, men også mot 
fremtidig kriminalitet mot naturen. Vi forventer at politiet kommuniserer at de tar all miljøkriminalitet 
på største alvor.  

Botens størrelse er for lav, også sett i lys av de erkjente forhold. En bot på 30.000 kroner er ikke 
avskrekkende og har ikke en preventiv effekt. Det sender derimot signaler om at miljøkriminalitet ikke 
er alvorlig. Dette harmonerer dårlig med det Økokrim har uttalt offentlig, og stortingsmeldingen om 
miljøkriminalitet behandlet av Stortinget i 2020.  
 
Vi mener saken må ankes og at den tas videre til retten. Det vil øke sjansene for at ulovlig eggplukking 
blir mindre akseptert på nasjonal basis og skape bevissthet om hvilke lover som gjelder. En 
straffereaksjon som står i forhold til handlingen vil ha preventiv effekt. Etter det vi har fått informasjon 
om, er sjansen stor for gjentakende kriminelle handlinger mot denne kolonien.  
 
På vegne av BirdLife Norge 
 

 
Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær  
 
Referanser 

Nijjerj, H. K., & Steen, J. (2022, July 18). Politiet etterforsker eggplukking: – Alvorlig. Retrieved 
17 August 2022, from VG nettside: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Rrk2Xr/politiet-
etterforsker-eggplukking-alvorlig 
 
Thorsen, K. (2022, August 17). (+) Fikk 30.000 kroner i bot for å plukke hettemåke-egg. 
Retrieved 17 August 2022, from Budstikka website: https://www.budstikka.no/5-55-1246523 
 
KOPI: Bærum kommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Miljødirektoratet  

      

https://www.zotero.org/google-docs/?MK7a5q
https://www.zotero.org/google-docs/?MK7a5q
https://www.zotero.org/google-docs/?MK7a5q
https://www.zotero.org/google-docs/?MK7a5q
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Rrk2Xr/politiet-etterforsker-eggplukking-alvorlig
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Rrk2Xr/politiet-etterforsker-eggplukking-alvorlig
https://www.zotero.org/google-docs/?MK7a5q
https://www.zotero.org/google-docs/?MK7a5q
https://www.zotero.org/google-docs/?MK7a5q
https://www.zotero.org/google-docs/?MK7a5q
https://www.budstikka.no/5-55-1246523

