Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Sandgata 30 B
N-7012 Trondheim
e-post: nof@birdlife.no internett: www.birdlife.no

Telefon: (+ 47) 73 84 16 40
Fax:
(+ 47) 73 84 16 41
Bankgiro: 4358.50.12840
Org. nr.:
970 089 748

Direktoratet for naturforvaltning
Tungesletta 2
7485 Trondheim
Deres ref.

Deres kontaktperson

Vår ref.
07/123 461.0

Vår kontaktperson
Inge Hafstad (inge@birdlife.no)

Dato
16. mars 2007

Avinor sin praksis knyttet til problematikken rundt «Birdstrikes» ved Sola
flyplass, Stavanger.
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) viser til programmet «Ut i Naturen», sendt tirsdag 6.
mars d.å. vedrørende problematikken rundt «Birdstrikes» på Sola flyplass, Stavanger.
I forbindelse med programmet har NOF noen spørsmål som vi ønsker Direktoratet for
naturforvaltning svarer på:
• Hvilket hjemmelsgrunnlag har Avinor for viltkontrollen som utøves? De fleste av
tiltakene som ble vist i programmet krever dispensasjon fra viltloven (jakt utenom
jakttidsbestemmelsene, fjerning av egg og reir m.v.). Bruken av pumphagle med mer
enn tre skudd i magasinet er, så vidt oss bekjent, også ulovlig. NOF krever at DN
foretar en juridisk vurdering på om Avinor har lovlig hjemmel for de tiltakene
som blir gjennomført.
•

Mange av de tiltakene som ble vist i programmet har liten eller ingen effekt, og sågar
har noen, etter NOFs vurdering, motsatt effekt. Skremselstiltak som er med på å få
fuglene på vingene vil i mange tilfeller gi større fare for «Birdstrikes» enn om fuglene
ikke har blitt skremt opp. NOF krever at DN foretar en faglig vurdering av
effekten av slike skremselstiltak.

•

Klipping av gresset er et tiltak som, etter NOFs vurdering, vil ha motsatt effekt enn
den tiltenkte. Nyklipt gress vil være med på å tiltrekke seg fugler på næringssøk, samt
at det blottlegger hekkende fugler. Hvis gresset hadde fått stått uklipt, hadde de
hekkende fuglene fått skjul, noe som hadde medført at de mest sannsynlig hadde
«trykket» ned mot bakken i stede for og tatt til vingene når flyene lander/letter. Uklipt
gress ville heller ikke tiltrukket seg fugler på næringssøk i samme grad som nyklipt
gress. Nyklipt gress vil til enhver tid ha nye planteskudd som tiltrekker seg beitende
rådyr og hare, noe som ble godt dokumentert i programmet. For å optimalisere
effekten av tiltakene er det viktig å trekke inn faglig kompetanse på fuglenes adferd,
økologi og biologi. NOF krever at DN foretar en faglig vurdering av om de
tiltakene som Avinor gjennomfører er med på å minimalisere faren for
«Birdstrikes», og om Avinor benytter seg av den nødvendige fagkompetansen.

NOF er enig i at må gjennomføre tiltak for å minimalisere faren for «Birdstrikes» ved
flyplassene, men stiller seg tvilende til effekten for flere av de tiltakene som ble vist i «Ut i
Naturen» programmet tirsdag 6. mars d.å.
NOF ønsker en snarlig tilbakemelding.
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