
 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

Etter oppstart og gjennomføring av prosjekt for predatorkontroll i Hitra kommune, ønsker vi å 

gjøre opp status og synliggjøre den jobben som er gjort og som fortsatt gjøres av de involverte 

parter i dette prosjektet, samt betydningen dette har og fortsatt vil ha for naturmangfoldet på 

Hitra. 

Hovedmålet med prosjektet har vært bestandsreduksjon av de tre artene, og forhåpentligvis, en 

positiv bestandsutvikling for de artene mink kråke og ravn predaterer på. 

Prosjektet er ledet av Hitra kommune v/Naturforvalter Ida Nesset, med Ole Chr. Jensen som 

koordinator for fangst av mink og Martin Pearson som koordinator for fangst av kråke og ravn. 

Utførelsen skjer i regi av flere privatpersoner som gjennomfører storstilt røkting av feller for mink 

og kråkefugl i kommunen. Målsettingen med denne rapporten er at den skal stimulere til videre 

arbeid med bestandsreduksjon og kontroll. 

Vi håper at denne rapporten også i så måte kan bidra til å inspirere til flere tilsvarende prosjekt i 

andre kommuner og regioner som har en utfordring med disse artene. 
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Registreringer og observasjoner over lang tid har vist at mangfoldet i Hitranaturen 

har blitt kraftig redusert. Dette gjelder spesielt for mange sjøfuglarter, rype, 

skogsfugl og til dels hare. For sjøfuglbestandene er det å anta at dette i stor grad 

skyldes villminken. 

I Adresseavisens natur- og friluftspalte kunne man den 11. mai 1974 lese en artikkel under følgende 

overskrift: 

«Ferdsel kan drepe flere sjøfugler enn det jakta tar!» 

Dette fikk mangeårige ordfører på Hitra, Isak Hegerberg til å reagere, og man kunne to dager senere 

lese i samme avis: 

Jeg er for så vidt enig i det som framkommer i artikkelen, men en vesentlig ting som 

overhodet ikke er berørt i artikkelen er villminken og dens virkning på sjøfuglbestanden. Hva 

mener viltstellskonsulent Arne Belsaas om dette? 

Jeg bor på en slik plass at jeg daglig ser virkningen av villminkens herjinger på 

hekkeplassene. I strøket her omkring, på holmer og skjær, har det i flere år ikke vokst opp 

en eneste fuglunge. Vel er dette en drøy påstand, men likevel et faktum. Dette har pågått 

over lang tid, noe som har resultert i at sjøfuglbestanden, i hvertfall her, har gått katastrofalt 

tilbake. 

Jeg har det bestemte inntrykk at f.eks. Direktoratet for vilt og ferskvannsfiske bagatelliserer 

dette problemet. En tilfeldig befaring behøver ikke gi et riktig bilde av utviklingen. Kom å bo 

en sommer på kysten, så får de herrer se hvordan villminken herjer på hekkeplassene. Her 

ligger den virkelige årsaken til den store tilbakegangen i sjøfuglbestandene! 

Blir ikke denne problematikken snart tatt på alvor, er det ikke lenge før det blir et særsyn å 

se en ærfuglfamilie på svøm mellom holmer og skjær. 

Det er et å håpe at myndighetene nå snart erkjenner denne fare for vår fuglebestand, og 

utvirker at det blir satt en skikkelig premie på mink, slik at det kunne svare seg å jakte på 

den. 

 

Monsøy, 12.mai 1974 

Isak Hegerberg 

 
Inntoget av mink i norsk fauna fikk altså oppmerksomhet 

allerede på 70-tallet. Likevel er det lite som har skjedd, 

nasjonalt og regionalt for å gjøre noe med denne fremmede 

arten i ettertid. Minken har eksistert i norsk fauna siden 30-

tallet, og er dermed å regne som en ny og fremmed art.  

 

 

 



 
 
 

I 2011 utarbeidet Miljødirektoratet en handlingsplan mot mink. Denne har som mål å minimere 

negative effekter av mink i utvalgte områder samt å bedre kunnskapsgrunnlaget for tiltak mot mink.  

For å nå målene i denne planen skal det satses på informasjon og tilrettelegging, overvåking, og 

bygge opp under lokale initiativer for tiltak. I tillegg til å forbedre erfaringsgrunnlaget og kunnskapen 

om gjennomføring av tiltak og strategi mot nye, fremmede arter. 

På tross av dette er det gjort lite konkret arbeid, både på nasjonalt og regionalt plan for å bekjempe 

denne arten siden handlingsplanen kom. Arbeidet har primært foregått i og rundt verneområder for 

sjøfugl og andre utvalgte områder i regi av Statens Naturoppsyn (senere kalt SNO). Blant annet har 

SNO et gående prosjekt med fjerning av mink i Sør-Smøla landskapsområde.  

Utenfor disse verneområdene som overvåkes av SNO er det lite som foregår hva gjelder bekjemping 

av mink. Hitra kommune sendte i 2016 ut en spørreundersøkelse om eventuelt arbeid med tiltak for 

å bekjempe mink til totalt 31 kystkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. 

19 av kommunene svarte på henvendelsen. De fleste oppga at mink forekommer innenfor deres 

kommune, en kommune var noe usikker. Fem av disse kommunene hadde på det tidspunktet en 

ordning for bekjempelse av mink, hos en kommune foregikk i regi av private aktører, og en 

kommune oppga at de hadde hatt skuddpremieordning tidligere. Tolv av de forespurte kommunene 

hadde på det tidspunktet ingen tiltak mot mink. Fire kommuner oppga at det foregikk eller hadde 

foregått fangst og felling av mink innenfor deres kommune i regi av SNO. 

Hitra kommune videresendte denne informasjonen til 

Miljødirektoratet, med en klar oppfordring om et større 

fokus på bekjempelse av mink på nasjonalt plan. Vi har 

ikke fått svar på denne henvendelsen. 

Samtidig som vi ser at minken har gjort inntog i vår 

fauna, har vi også blitt vitne til en stor økning i 

bestandene av kråke og ravn, ikke bare på Hitra, men i 

regionen for øvrig. 

Dette kan forklares med økt mattilgang kombinert med 

gode habitatforhold og et mildt klima. 

På Hitra alene felles det årlig store mengder hjortevilt. 

Slakteavfall fra denne jakta utgjør en stor matkilde for 

kråke og ravn samt andre tilpasningsdyktige arter som 

livnærer seg på åtsler. Alt slakteavfallet som blir liggende i marka etter jakta utgjør flere tonn med 

lett tilgjengelig mat i en tid på året der mattilgangen normalt kan være en kritisk faktor for disse 

artene. I tillegg kommer avfall fra nedskjæring av vilt som enkelte også dumper i utmarka. 

Det har også vært en sterk vekst i havbruket, med mange lokaliteter for matfisk av laks i kommunen. 

Disse lokalitetene utgjør også en god matkilde for kråkefuglene, i form av avskjær og fiskefor. Dette 

er to av flere faktorer, som overfylte hyttecontainere, foringsplasser for husdyr, m.m. Hold av 

utegangersau har blitt et populært dyrehold de senere årene og har langt på vei erstattet hold av 

konvensjonelle hvite saueraser som holdes i driftsbygning gjennom vinterhalvåret. Dette har økt fra 

rundt 150 dyr i 1995 til 2500 i 2018 på Hitra og Frøya. Utegangersau går gjerne ute hele året, og 

dette gir tilgang på for kråkefugl som ellers ville blitt servert inne i fjøset. I tillegg blir dyr som dør 

et stykke fra driftsbygninger ofte liggende på beite til de blir spist av åtseletere. I vinterhalvåret 

understøtter dette også en stor bestand av kråkefugl. 

 



 
 
 

Større sitkagranfelt i nærheten av jordbruksareal og selv ute på de mindre øyene i nærheten av 

oppdrettsanlegg, blir til godt egnede hekke- og oppholdssteder for kråke og ravn, hvor de er 

utilgjengelige for naturlige predatorer som hønsehauk og hubro. Vi har flere slike felt rundt om på 

Hitra, særlig etter prosjektet med skogreisningsprosjektet som ble gjennomført fra 60-tallet og 

utover, og disse fortsetter å vokse om omfang over store deler av øya. 

Vi ser med bakgrunn i ovenstående, sammen med andre faktorer 

som lang fredningstid (ravn), milde vintrer etc., at vi får en høy 

overlevelsesrate for kråke og ravn, som fører til store bestander 

som ikke er bærekraftige i forhold til den øvrige faunaen. Når en 

rekke av de artene som kråke og ravn livnærer seg på blir mindre 

tallrike vil selv en uendret kråke- og ravnebestand representere et 

langt større predasjonstrykk enn tidligere. Hitra kommune og Hitra 

Utmarksråd valgte i 2014 å innføre et predatorprosjekt for 

bestandsreduksjon av kråke og ravn samt total bekjemping av 

mink. Prosjektet omfatter tilrettelegging, veiledning og fordeling av 

feller i tillegg til årlig kontakt med røktere, samt registrering av 

fangsttall. Kråkefellene er helt- eller delfinansiert av Hitra 

kommune. Kommunen har også siden 2014 kjøpt inn over 50 

minkfeller for utlån. 

Kommunen vedtok å inngå avtale med Ole Chr. Jensen og Martin 

Pearson for organisering av dette arbeidet. I tillegg har kommunen 

vedtatt å innføre skuddpremie på disse artene, for å kunne tilby en 

kompensasjon for alle de frivillige timene som legges ned i dette 

arbeidet. 

 

 

  



 
 
 

Mink er et lite dyr i mårfamilien, med en langstrakt, slank og muskuløs kropp. Hodet er lite, med 

kort snute og korte føtter. Dyrene varierer mye i størrelse, vekt og utseende. Kroppslengden er fra 

30 til 47 cm, og hunnene er generelt mindre enn hannene. Pelsfargen hos villmink i Norge er 

vanligvis mørk sjokoladebrun til svart. Mink har så godt som alltid en hvit hakeflekk, men ellers 

varierer omfanget av hvite hår i pelsen mye. Hvite pelshår vokser vanligvis ut av skadet hudvev. 

Hos hunnmink er derfor hvite flekker oftest et resultat av at hannminken biter tispa i nakken under 

paringen, mens det hos hannmink vanligvis kommer av slåssing.  

Minken er en relativt ny introdusert art i Norge. Den kom i 1927 via 

rømninger fra pelsdyrnæringen, og har siden den gang hatt en 

formidabel bestandsutvikling. Arten finnes i dag over hele det norske 

fastlandet. Det forekommer noen minkfrie områder knyttet til øyer og 

øygrupper ytterst langs kysten. Det er noe usikkerhet rundt hvor lange 

strekninger med åpent farvann minken klarer å svømme over. Det er 

flere faktorer som kan være med å påvirke dette, men generelt synes 

en avstand på minst 5 km å være tilstrekkelig for å holde den borte. 

Minken sitt naturlige utbredelsesområde strekker seg over det meste 

av Nord-Amerika. Her er i alt 15 underarter registrert. Minken er spredt 

til flere land i Europa. Disse bestandene er alle resultater av rømminger 

fra farmer. I Norge er minken oppført på norsk svarteliste for fremmede 

arter. Det innebærer at den ikke har noen fredningstid utenom enkelte 

helligdager, se senere. 

Minken er en generalist, det vil si at den til enhver tid tar det som er 

lettest tilgjengelig av animalsk føde. 

Oktober – Januar: Hver mink har sine territorier som de forsvarer mot andre mink. Hanndyr og 

hunndyr har også hver sine territorier, med noe overlapp mellom kjønnene. 

Eldre og syke dyr blir ofte utkonkurrert og dør. Flere unge mink mislykkes i 

å tilkjempe seg egner revir og dør som følge av dette. Noen ungminker må 

ta til takke med marginale områder, for så å flytte til bedre lokaliteter når 

muligheten byr seg. 

Februar – mars:  Hannen forlater sitt territorium og farter vidt omkring på sin søken etter 

hunner. 

April:   De fleste hannene vender tilbake til sine territorier. Der hvor hannen har falt 

fra, vil det bli ledige territorier for nye unge hanner. 

Mai – september:  Ungene blir født i mai. Minken har et kull i året. Det er mellom tre og seks 

valper i kullet. I starten er de nakne og hjelpeløse, men de vokser raskt. 

Etter hvert følger de mor rundt om i territoriet på leiting etter mat. I 

 



 
 
 

juli/august begynner de å forlate territoriet de er født i på leiting etter sitt 

eget. 

 

Våre fangsttall viser så langt kun antall fanget mink. For framtiden vil det være ønskelig at vi også 

kjønns- og aldersbestemmer individene, for å registrere endringer i demografiske forhold. 

Aldersbestemmelse av mink foretas ved å se på tennene. Årsunger har helt hvite og svært spisse 

tenner. 

Når minken passerer et år, vil en kunne registrere noe slitasje 

på tenne. De er ikke lengre like spisse, men holder fortsatt 

hvit farge. Eldre individer får mer butte tenner, og tennene 

blir misfarget over tid. Det er heller ikke sjelden at eldre dyr 

har knekte tenner. 

Den enkleste og sikreste måten å kjønnsbestemme en mink 

på er å kjenne etter om denne har penisbein eller ikke. 

Peisbeinet er flere cm langt, og er lett å kjenne. Testiklene er 

også relativt lett å finne/kjenne på hannminken. Ut over dette 

kan en merke seg at hannminken er nesten dobbelt så stor 

som hunnminken. 

Det finnes åtte arter i Norge tilhørende kråkefuglfamilien. Disse omfatter kråke, kornkråke, 

svartkråke, ravn, kaie, nøtteskrike, lavskrike og nøttekråke. I denne sammenhengen forholder vi 

oss til gråkråke, eller vanlig kråke.  

Kråka gjenkjennes lett ved kombinasjonen av grått og sort i fjærdrakten. Føttene, nebbet, hodet og 

halsen, vinger og stjert har en sort farge, men resten av fuglen er grå. 

Kråka er utbredt over hele landet, også over hele Hitra. Kråka er svært tilpasningsdyktig og tilegner 

seg lett kunnskap om ulike næringskilder. De lever også tett på mennesker fordi menneskelig 

aktivitet gjerne genererer god mattilgang.  De er generalister, og det lange og kraftige nebbet gjør 

den i stand til å utnytte en lang rekke fødetyper som avfall, brødmat, insekter, egg, fugleunger osv. 

De kan bli opptil 20 år gamle. 

Noen kråkebestander (helst de i de mest værharde områdene, nordlige og østlige) trekker sørover 

i oktober-november, ellers er kråka mer eller mindre stasjonær, men noen trekker ut til kysten om 

vinteren. Dette gjelder i hovedsak ungfugler, som kan trekke over store avstander. 

Kråka starter hekkingen i april. De lever i monogame par som kan holde sammen resten av livet. 

De bygger vanligvis nytt reir hvert år, men kan også bygge på gamle reir. Vanligvis legges det 

mellom 3 til 6 egg. Ungene klekkes etter 20 dagers ruging, og blir i reiret mellom 4 og 5 uker. 

 



 
 
 

Ravnen en fugl i kråkefamilien, og er vår største kråkefugl. Denne gjenkjennes ved sin størrelse, 

sammenlignet med andre kråkefugler, og ved sin fjærdrakt som er ensfarget sort med metallglans. 

Denne har også et kraftigere nebb enn de andre svarte kråkeartene, en kileformet stjert, og sorte 

føtter med kraftige klør. Det er ingen synlige ulikheter mellom kjønnene, men hannen er litt større. 

Ravnen er utbredt over hele landet, fra kyst til høgfjell. I 1994 ble bestanden i Norge anslått til å 

ligge på mellom 20 000 og 30 000 hekkende par (Norsk Fugleatlas). Den er en av de fugleartene 

som har størst utbredelse i Norge. På verdensbasis finner man ravnen på store deler av den nordlige 

halvkule. 

Den finner seg stort sett til rette i alle slags habitat. Det avgjørende for tilholdet er tilgjengelige 

hekkeplasser. Ravnen er ikke like knyttet til mennesker som de andre kråkefuglene, og kan finnes 

langt unna bebyggelse. Likevel holder mange ravn seg i nærheten av menneskelig aktivitet, fordi 

det ofte gir god næringstilgang. Voksne, hekkende par danner territorium, og oppholder seg i 

nærheten av hekkeplassen gjennom hele året. På Hitra kan reirene ligge så nært som 1,5 km fra 

hverandre, mens 3-4 km er mer vanlig. Ungfuglene farter litt mer rundt, og kan trekke over store 

avstander. Eksempelvis ser vi på Hitra at det stadig kommer et tilsig av ungfugler av ravn inn i 

kommunen. Slike fugler kan også opptre i store flokker på flere titalls individer. 

Ravnen er en generalist, som likevel foretrekker animalsk 

føde. Den kalles av mange for «den norske gribben», og 

det er ikke uten grunn. Ravnen kan i likhet med gribber 

sirkle rundt i stor høyde for å lete etter kadaver på bakken. 

Den finner andre næringsemner i fugler, fugleunger, egg, 

smågnagere, insekter og bær. Den er også kjent for å 

hakke ut øyner på nyfødte villsaulam. 

Ravnen er som kråka også monogame. Parene holder 

sammen over mange år, og gjerne livet ut. De hekker som 

regel i bratte fjellskrenter, men kan også ta til takke med 

høye bartrær. Sitkagranplantinger er ypperlige 

hekkeplasser. De er en av de aller tidligste hekkefuglene 

og kan legge egg så tidlig som februar på kysten, men 

mars/april er det mest vanlige. Ravnene legger rundt 5 egg, som ruges i 18-19 dager. Ungene er 

flyvedyktige etter ca. 5 uker. Kjønnsmoden alder nåes ved ca. 2 år, men i tette hekkebestander der 

det er få territorier tilgjengelig, kan de være minst 4-5 år gamle før de etablerer seg.  

 



 
 
 

Fangst med feller av mink er den jaktformen som gir best resultat på sikt, og er 

mindre tidkrevende enn jakt med våpen. Slagfeller må røktes minimum en gang i 

uka, men gjerne oftere. Levende feller til mink og kråkefeller må røktes daglig. 

 
Slagfelle har vist seg å være bra metode i 

bekjempelsen av villminken på Hitra. Det er ei 

kraftig felle som avliver minken umiddelbart. 

Dette gjør, som nevnt, røkteren mindre avhengig 

av daglig tilsyn på fangststedene.  Plassering av 

fella bør helst skje i nærheten av sjø, og det er 

vanlig at fellene kamufleres noe. Stein, gress, 

kvist, tare m.m. nyttes, slik at det hovedsakelig 

er inngangshullet som er det «interessante». 

Som åte er nesten hva som helst utprøvd og kan 

benyttes, men ferskt åte av fisk, viltkjøtt, egg, 

krabbe/kreps er gode åter. Ellers har luktestoff, 

særlig i den kalde årstida vært brukt. 

Det felles noen mink med våpen på Hitra, men 

dette er ikke organisert jakt. For noen gir det en 

mer spennende opplevelse å felle den med våpen 

fremfor med feller. Både jakt og fangst med feller 

skal foregå i tråd med regelverk for jakt- og 

fangsttider og Dyrevelferdseloven.  

Minken er relativt lett å fangste på, selv om det 

til enkelte tider kan være problemer med å få den 

til å gå inn i fella. Godt egnende steder å plassere 

fellene vil være på holmer og skjær (ikke for 

langt fra fastlandet), ved vassdrag og på 

strender, i sjøbuer, bryggekar, inn- og utløps-os i 

elver sjø og vann.  

Bruk av Syningfella har vist seg å være en bra 

metode for å fange mink på Hitra. Dette er ei 

kraftig slagfelle som dreper umiddelbart. Dette 

gjør, som nevnt, røkteren mindre avhengig av 

daglig tilsyn på fangststedene.  For nærmere 

beskrivelse av Syningfella og de andre fellene 

som er benyttet i prosjektet, se vedlegg 1. 

 

Fangst av kråke og ravn foregår også primært 

gjennom røkting av feller. Her brukes den 

«Norske kråkfella», eller også kalt stigefelle. 

Beskrivelse av denne fellen ligger som vedlegg til 

 

 



 
 
 

rapporten. Her legges det inn åte, fuglene går ned i fella og skal ikke kunne komme ut igjen. Denne 

fella røktes på kvelden etter at det har blitt mørkt, fordi fugl som sitter utenfor fella ikke skal forbinde 

den med mennesker. 

Likevel er det et økende problem at territorielle fugler enten ikke går ned i fellene, eller lærer seg 

hvordan de kommer ut. For å få tatt ut disse, som også er de mest effektive predatorene, kan åtejakt 

være et godt alternativ.  

 

 

 

  



 
 
 

Alle som skal drive jakt og fangst i Norge må forholde seg til bestemmelsene satt 

i Lov om jakt og fangst av vilt og Forskrift om utøvelse av jakt og fangst. I tillegg 

til dette, må en også forholde seg til Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking 

av egg og dun, dyrevelferdsloven og eventuelle lokale bestemmelser. 

Bakgrunnen for dette er at jakt og fangst skal gjennomføres innenfor bærekraftige og dyreetiske 

rammer. Mennesket skal høste av et naturlig overskudd i naturen, samtidig som at viltet ikke skal 

utsettes for unødige lidelser som følge av jaktutøvelsen. 

Alt vilt er i utgangspunktet fredet, men det er åpnet for jakt på et utvalg arter som anses å produsere 

et høstingsverdig overskudd. I tillegg legges det vekt på arten sin funksjon i økosystemet, og den 

virkning høstingen kan ha på det biologiske mangfold for øvrig. Det er Miljødirektoratet som 

fastsetter jakttider. Den enkelte kommune kan justere jakttidene innenfor den rammen som 

direktoratet har satt. 

Jakt- og fangsttid for de artene denne rapporten omhandler er 

som følger; 

Kråke  15. juli til og med 31. mars 

Ravn  10. august til og med 28. februar 

Mink  01. april til og med 31. mars 

 

I tillegg gir viltloven følgende bestemmelser om jakt i jul og 

påske; 

Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24. desember til 

og med 31. desember og ikke på langfredag, påskeaften og 

første påskedag. 

Det stilles spørsmålstegn ved hvorfor ravn har lengre 

fredningstid enn kråke, da ungene av begge arter er flyvedyktige 

innen 15. juli. 

Minken kan jaktes på hele året, og har ikke ynglefredning. 

Dyrevernloven gjelder i like stor grad for mink som for ravn. Man 

kan derfor ikke anvende dyrevernloven som god nok 

argumentasjon for yngletidsfredning for en art, når den ikke 

gjelder for andre.  

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

For kommunens koordinerende personell og viltforvalter kan følgende arbeidsområder nevnes: 

 Skaffe tilveie røktere  

 Utkjøring/innhenting av feller 

 Fangstrapporter og statistikk 

 Vedlikehold av samtlige minkefeller (annethvert år) 

 Hjelp og veiledning til plassering, røkting og oppsetting av kråkefeller 

 Fordele fallvilt på en mest mulig hensiktsmessig måte for bruk i kråkefellene 

 Kassebygging for slagfeller til mink 

 Rapportere til kommune og utmarksråd 

Da motivasjonen for minkfangst i tidligere tider hovedsakelig var den etterspurte pelsen, er det i 

dag hensynet til naturmangfoldet som står i fokus. Sporadisk har det opp gjennom tidene også vært 

skuddpremie på minken, men arten som pelsvilt i dag må anses som historie. 

At kommunen i 2014 igjen innførte skuddpremie på kr 150,- per mink har vært en god 

motivasjonsfaktor i bekjempelsen av villminken, men for de fleste av våre mange fellerøktere er det 

nok ønsket om å bedre levekårene og mangfoldet i faunaen for øvrig som er viktigst i dette arbeidet. 

Tida som går med til fangst/røktearbeidet vil variere sterkt. Hovedfaktorer her er hvor mange feller 

den enkelte røkter har, og hvor disse er plassert. For de som må benytte båt, og skal dekke flere 

holmer/øyer over et større område, vil det måtte avsettes betydelig tid for hver gang, mens andre 

kanskje har fellene like ved bostedet. Videre må åte skaffes tilveie, og skiftes ved hvert ettersyn. 

Det må også påregnes god tid når det gjelder strategisk god plassering av fellene, og den nødvendige 

tildekking.  

Vi må kunne konkludere med at det totalt brukes et stort antall timer på å røkte de rundt 60 

slagfellene for mink som kommunen per dags dato eier og låner ut. 

Skuddpremien er med å kompensere noe av disse utleggene. 

Kråkefellene fanger fuglene levende og skal derfor kontrolleres hver kveld/natt de er operative 

jamfør Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 34. Dette også med bakgrunn i at fredete 

og rødlistede arter eller husdyr kan komme inn i fellene uten å komme ut. Vi har erfaring med at 

havørn, kongeørn, hønsehauk, spurvehauk og hubro ved noen anledninger har kommet seg inn i 

kråkefella. I slike tilfeller er det viktig at disse blir sluppet ut så tidlig som mulig før de skader seg 

og før kråkefugl forbinder fella med fare. Av disse artene er det særlig ung hønsehauk som er mest 

vanlig at kommer inn i fella på jakt etter kråke. 

Det viser seg ofte vanskelig å finne god plassering i terrenget av kråkefella. Stedet må ligge usjenert 

til, samtidig som den må være relativt nær vei i forhold til at det må bæres tunge bører med åte inn 

til fella etter at det har blitt mørkt. Hvis fella blir oppsøkt på dagtid av skuelystne vil 

fangsteffektiviteten raskt avta. Da vil ofte eneste løsning være å flytte fella til en ny lokalitet for at 

den igjen skal bli effektiv. Dette er en omfattende og tidkrevende prosess som følge av de anselige 



 
 
 

dimensjonene av fella som også krever spesielt utstyr som store tilhengere, traktor m.m. 

Plasseringen av fella i terrenget, måten den blir røktet på og hvorvidt den får stå i fred for 

menneskelig besøk er trolig hovedforklaringen på hvorfor enkelte feller kan fange flere hundre 

kråke/ravn i løpet av en sesong, mens andre fanger svært få eller ingen. 

Jakt 

Jakt på kråke og ravn er en vanskelig, tidkrevende 

og lite effektiv måte å ta ut mange individer på. Jakt 

kan imidlertid være et godt alternativ for å ta ut 

noen voksne kråke- og ravnepar som er fast 

etablert i territorier og som ikke lar seg fange i 

fellene. Dette bør særlig være aktuelt hvor slike par 

kan beskatte sårbare hekkebestander av annen fugl 

hardt. Målsettingen med fangsten vil først og fremst 

være å redusere hekkebestanden av kråke og ravn 

og dernest rekruteringen til denne. I dag er jakt på 

kråke og ravn på Hitra lite utbredt og utgjør en 

forsvinnende liten del av fangststatistikken. 

For å effektivisere uttak av mink ut over det som 

fanges i feller, kan blant annet jakt med hund være 

et alternativ. Per i dag er det ikke tradisjon for jakt 

med bruk av hund etc. på Hitra. 

For Hitra ville det vært fint å skape et miljø der en engasjerer jegere til å drive med denne type jakt, 

samtidig som jegere og hunder blir opplært i et miljø som fokuserer på jakt som er human for 

minken, og der sikkerhet står i fokus.  

  

 

  

 



 
 
 

En av hovedgrunnene til at kråke og ravn opptrer 

mer tallrikt og lite bærekraftig i forhold til annen 

fauna er den gode tilgangen på mat i 

vinterhalvåret. Her spiller også milde og 

snøfattige vintre en rolle, men på Hitra blir denne 

effekten også forsterket av den store bestanden 

av hjortedyr. Det felles opp mot 1000 hjort og opp 

til 300 rådyr årlig. Mye av slakteavfallet fra denne 

jakten blir erfaringsvis liggende igjen i marka og 

er lett tilgjengelig for åtselfugl, som igjen 

reduserer den normale vinterdødeligheten for 

disse artene. Temaet rundt slakteavfall har vært 

tatt opp i ulike fora flere ganger uten at dette har 

gitt god nok uttelling. Fremover må det fokuseres 

sterkere på å skape en holdningsendring som gir 

endrede vaner med å forhindre at det fremdeles 

dumpes tonnevis av slakteavfall og rester fra 

nedskjæring i marka.  

Det er et økende problem at territorielle fugler av spesielt ravn, men også kråke, enten ikke går ned 

i fellene eller lærer seg hvordan de kommer ut. Dette er nok en egenskap som viser hvor 

tilpassingsdyktige disse artene er. Ut fra videoopptak kan det virke som når en fugl har skjønt 

hvordan den kan fly ut gjennom fella, så lærer de andre teknikken i løpet av meget kort tid. Vi har 

eksempler på hvordan en flokk med 15 ravn forlater fella i løpet av ganske kort tid. Dette også etter 

at det var gjort betydelige modifikasjoner på fella. Modifikasjoner av inngangen til fella blir også 

oppfattet med betydelig skepsis slik at den fanger dårligere for en periode. I områder hvor kråke og 

ravn har lært hvordan de skal komme seg ut av fella viser det seg vanskelig å gjøre endringer som 

både ivaretar fangsten samtidig som fella skal være rømningssikker. 

I løpet av de siste to, tre årene virker det imidlertid som hekkebestanden av ravn er tilnærmet 

konstant selv om fangstintensiteten blir opprettholdt. Ved uttak av territorielle fugler i februar blir 

disse raskt og noen ganger allerede samme hekkesesong erstattet av nye fugler fra flytpopulasjonen 

(den ikke hekkende bestanden). 

Flere steder på Hitra har enkelte arter som nesten har blitt borte hatt en markant fremgang. Andre 

steder som i områdene rundt Hitra vindkraftverk med tilhørende kraftlinjegater har denne 

fremgangen uteblitt. Særlig uheldig er det når det monteres vindmålere i og rundt vindkraftanlegget 

som er bardunert med usynlige vaiere fra flere titalls meter over bakken og helt ned i bakkeplan 

over flere mål store områder. Selv om enkelte vaiere har en svak merking på de ytterste bardunene 



 
 
 

er dette trolig ikke på langt nær godt nok for å forhindre kollisjoner og dyretragedier med fugl.  

Manglende merking av master og vindmålere må betegnes som miljøfiendtlig og unødvendig. 

Disse bardunene, høyspentledninger 

og alle innretninger i flyhøyde må 

merkes bedre for å unngå unødige 

kollisjoner med fugl. Kritikkverdig blir 

det også at flere av disse 

barduninnretningene er montert i 

innflygingsområdene for Havmyran 

naturreservat. Ravn opptrer 

regelmessig på selve fjellplatået etter 

at vindmålerne ble montert. Rype 

synes å være spesielt utsatt for å 

kollidere med vindmølletårn. I 

perioder av vinteren når fjellet et 

snødekket, og lavereliggende 

områder er bare vil rype trekke opp 

mot vindkraftverket. Erfaringer fra 

Smøla med å endre farge på deler av 

vindmøllene har vist seg å ha god 

effekt som forebygging av slike 

kollisjoner. Hitra kommune bør 

arbeide målrettet opp mot eier av 

vindkraftverket (SAE vind) for å gjøre 

de ansvarlige mer miljøbevisst rundt 

problemstillingen. Likeledes bør 

eventuelt utsatte linjestrekninger 

mellom Eldsfjellet og Sandstad 

kartlegges for kollisjoner med fugl og 

merkes. 

 

 

 

 

 



 
 
 

I løpet av de seks første årene av predatorprosjektet, er det registrert uttak av til 

sammen 4.217 kråker, 1054 ravn og 385 mink. Tabell 1 viser fordeling av uttak 

fordelt på år. Vedlegg 4 og 5 viser oversiktskart over fangststeder på Hitra.  

 

 

 

 

 

 

Vi kjenner til at det har blitt drevet fangst i regi av 

enkeltpersoner, samt at noen har avlivet mink som har 

kommet seg inn i naust og kjellere. I tidligere tider har 

bestandene av mink fluktuert en del og det kan virke som 

om områder med mye oter har lite mink og vice versa.  

I perioden fra 2011 til 2014 er det registrert fanget og avlivet 

mer enn 1488 kråker, 489 ravn og 15 mink på Hitra. Før 

2014 var dette gjennomført i privat regi, og det kan være 

flere uregistrerte uttak her. 

Dessverre har det ikke vært tilgjengelig ressurser for å gjøre 

systematiske tellinger av arter som man antar vil ha høyere 

overlevelse som følge av et større og systematisert uttak av 

ravn, kråke og mink. Her må vi derfor vise til andre 

publikasjoner som på en god måte dokumenter effekten 

store bestander av kråke, ravn og mink har på annen fauna. 

Likevel har mange på Hitra et inntrykk av at en rekke arter 

har hatt et oppsving de siste årene. 

 

Flere av de som gir oss tilbakemeldinger nevner at de både 

observerer og hører arter de ikke har sett eller hørt i samme 

område på mange år. Det er eksempelvis registrert 

hekkende ærfugl der disse tidligere har vært borte i lang tid. 

Det observeres større aktivitet og flere sjøfugler av ulike 

arter ute i skjærgården, blant annet teist og terne.  I tillegg 

meldes det inn flere observasjoner av orrfugl (spesielt i 

områder uten store kraftlinjer), hare, fiskemåke, rødstilk, 

storspove og hubro. 

 

967 613 543 532 860 702 4 217 

205 173 172 62 240 202 1 054 

64 51 71 56 56 87 385 

 

 



 
 
 

Dette er alle arter som var i sterk tilbakegang på Hitra på 1990 og 2000 tallet. Flere av disse er på 

den norske rødlista. I løpet av spesielt de første årene etter at predatorprosjektet ble igangsatt ble 

hekkebestandene av både kråke og ravn betydelig redusert. De store flokkene med kråke og ravn 

kom også bort.  

Tilbakemeldingene vi har fått, sammen egne observasjoner, gir oss tro på at et organisert uttak av 

mink, kråke og ravn har hatt en betydelig positiv effekt for den øvrige faunaen på Hitra. Det er 

likevel et godt stykke igjen til mål. 

 

 

 



 
 
 

Den viktigste konklusjonen er at dette arbeidet ikke må anses som et enkelt 

prosjekt som kan avrundes og avsluttes. De lokale bestandene av mink, kråke og 

ravn vil raskt ta seg opp igjen dersom de ikke blir regulert for fremtiden. Dette 

har sammenheng med de gode levekårene menneskelig nærvær gir disse artene. 

Det må derfor arbeides systematisk med regulering av mink, 

kråke og ravn, i den grad det er behov for det. Kråke og ravn 

er en naturlig del av vår fauna og spiller absolutt en rolle for 

mangfoldet der. Likevel er bestandene også utenfor 

kommunegrensene så store at det er utenkelig at disse på 

noe som helst tidspunkt kan bli truet på Hitra. Dette gjelder 

også i forholdet til de gode betingelsene vi gir disse artene 

for overlevelse. 

I forholdet til mink bør det være en målsetting å få utryddet 

arten fordi den er importert til vår fauna og har en stor 

negativ funksjon der. Dette er nok et tøft mål som er 

vanskelig å oppnå. Et vedvarende og organisert uttak vil 

likevel kunne holde minkbestanden nede og borte fra viktige 

hekkeområder. Mink er en art som har høy 

reproduksjonsrate, og denne kan raskt øke i antall i et 

område dersom man stopper fangst og overvåkning. Derfor 

er det viktig å kontinuerlig overvåke også de områdene der 

det er tatt ut mink. 

I det videre arbeidet, er det ønskelig med en bredere 

involvering av de ulike grunneierlagene som er organisert 

rundt omkring på Hitra, som har viktig lokalkunnskap for å 

få gjennomført en vellykket fangst. 

Det vil også være behov for å ha flere fellerøktere 

tilgjengelig, for å opprettholde et høyt nok jaktpress. For 

fangst av både mink, kråke og ravn er det ønskelig å oppnå en jevn utbredelse av feller, slik at det 

ikke blir store «friområder» som fungerer som et reservoar for de artene vi ønsker å begrense. For 

å få til dette er vi fortsatt avhengig av å ha et stort engasjement fra mange naturinteresserte 

personer. 

Et positivt politisk engasjement fra kommune og administrasjon gir også en god følelse av at 

bevaring av faunaen er en viktig og prioritert oppgave. En viktig motivasjonsfaktor for fellerøkteren 

i Hitra kommune er skuddpremieordningen. Gjennom denne ordningen vil de som har nedlagt en 

arbeidsinnsats får kompensert noe for sine utgifter til drivstoff, utstyr, samt for de utallige 

arbeidstimene som er nedlagt i dette arbeidet. 

Det må arbeides konsekvent med holdningsskapende arbeid som forhindrer at store mengder 

slakteavfall blir liggende i utmarka etter hjortejakt. Det er viktig at jegerne blir bevisste på 

konsekvensene av at slakteavfallet og avskjær legges igjen. I denne sammenhengen er det også 

 



 
 
 

viktig at det blir opprettet felles gode alternativer for deponering av slakteavfallet. Minken 

forekommer også mer tallrik i områder hvor det er utbredt turistfiske og sjømatindustri. Her bør det 

også arbeides for tiltak som begrenser næringstilgangen for minken. 

Fellefangst er som tidligere nevnt en god måte å regulere artene som omfattes av dette prosjektet. 

I tillegg er det et stort potensiale for å oppmuntre til en økt interesse rundt jakt på spesielt mink og 

ravn. Det bør derfor være en målsetting å drive opplæring og skape et miljø for jegere som vil kunne 

synes det er spennende og utfordrende å drive denne typen jakt på en forsvarlig og god måte.  

Det er også ønskelig å 

overvåke faunaen på Hitra på 

en bedre måte for fremtiden 

for å kontrollere at områder 

er fri for mink, holde rede på 

antall hekkende par ravn og 

gjennomføre takseringer av 

ulike typer fugl. 

 

 

 



 
 
 

Det er ikke benyttet referanser i teksten, men det er hentet informasjon fra følgende kilder: 

 

- Bevanger K (2007) Artsdatabankens faktaark ISSN1504-9140 nr. 64 

 

- Norsk Ornitologisk forening 

http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=11507 

 

- Regjeringen 

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-

naturmangfold/jakt-og-fangst-av-vilt/id2076806 

 

- Minkprosjektet i Sør-Smølalandskapsvernområde 

http://tema.miljodirektoratet.no/Documents/Nyhetsdokumenter/Minkprosjektet%20i%20S

%C3%B8r-Sm%C3%B8la%20landskapsvernomr%C3%A5de.pdf 

 

- Veileder til forskrift om utøvelse av jakt og fangst 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m520/m520.pdf 

 

 

http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=11507
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/jakt-og-fangst-av-vilt/id2076806
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/jakt-og-fangst-av-vilt/id2076806
http://tema.miljodirektoratet.no/Documents/Nyhetsdokumenter/Minkprosjektet%20i%20S%C3%B8r-Sm%C3%B8la%20landskapsvernomr%C3%A5de.pdf
http://tema.miljodirektoratet.no/Documents/Nyhetsdokumenter/Minkprosjektet%20i%20S%C3%B8r-Sm%C3%B8la%20landskapsvernomr%C3%A5de.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m520/m520.pdf


 
 
 

Fellen består av et stort rektangulært bur, med nedgående gavler inn mot midten slik at den minner 

som et omvendt saltak. I midten er det plassert en smal langsgående stige. Fuglene lokkes inn i 

fellen av åtet og hopper da ned mellom trinnene i stigen. Denne 

stigen forhindrer at fuglene flyr ut igjen.  Buret kles med solid 

netting, og det installeres dør slik at man lett kan gå inn og ut av 

fellen. 

Norsk kråkefelle er en tradisjonsrik felle som er benyttet til fangst 

av kråkefugl over hele landet. På Hitra er det 10-15 feller i bruk 

hvert år. 

Dette en liten og lett felle som er enkel å håndtere. Fella består 

av et rom med gitter rundt med plass til åte og et gitter som vi 

utløse en slagmekanisme når denne blir presset fram i jakten på 

åtet. Fella leveres med en tupe i plast med maks 70 mm åpning. 

Dette for å forhindre at ikke tilsiktede arter og barn kommer til 

og blir skadet. Det er lett å skifte åte uten å måtte spenne av og 

spenne opp igjen fella, da lokket kan tas av. 

Fella må imidlertid gjennomgå noe modifikasjon for å kunne fungere optimalt. Når fella står oppspent 

over tid vil rammen på fella bli skjev, slik at gitteret som utløser slagmekanismer setter seg fast i 

gitterveggen på fella. Her kan man med fordel klippe vekk en rad av utløsergitteret for å unngå 

dette. Det anbefales også å klippe vekk den nederste raden av utløsergitteret, for at minken skal 

prøve å krype under denne. Vi ser også at bøylene som holder inngangsrøret på plass vil ruste over 

tid. Disse, samt flere deler kan bestilles som reservedeler. Vi jobber for å vedlikeholde fellene hvert 

andre år. Da blir disse dyppet i «dye» som gir et beskyttende lag og forhindrer rust på fella og hengt 

opp til tørk. Minken kan bli usikker på inngangsrøret til fella som består av plast. Det anbefales 

derfor å fylle opp et «gulvbelegg» av jord og/eller sand i dette inngangsrøret. 

Syningfella er benyttet i størst grad på Hitra til minkfangst. Hitra kommune har investert i rundt 40 

feller.  Fella ser ut til å fungere godt, så fremt at den er modifisert som beskrevet ovenfor. 

Trapper 90 fella består av en bøyle med slagmekanisme og en trampeplate for utløsing av fella. 

Denne fellen må installeres i en kasse med inngangshull på maks 70 mm og et forkammer med 

minimum 30 cm lengde. Dette forhindrer uønsket risiko for andre arter og mennesker.  



 
 
 

Det finnes ulike måter å utforme en fellekasse på. Det ene 

alternativet er en to-roms felle med et forkammer og et 

slagfellekammer. Et annet alternativt er en såkalt 

gjennomgangsfelle med inngang på begge sider, to forkammer og 

et slagfellekammer i midten. 

Trapper 90 er i stor grad benyttet i smølaprosjektet (se 

Minkprosjektet Smøla, vedlegg 1, side 40). 

Hitra kommune har i 2018 investert i to eksemplarer av denne fellen for å teste ut om denne fangster 

bedre sammenlignet med Syningfella. Det er ønskelig å investere i flere av denne felletypen. 

Man kan også bruke feller som fanger viltet levende til å fangste 

mink. Disse fellene består av et enkelt bur med inngang på en, 

eller begge sider og en trampeplate som utløser fella. Når fella 

utløses vil døren(e) falle ned og viltet blir stengt inne i fellen.  

Det er krav til å føre tilsyn med redskapet minst en gang i døgnet 

ved bruk av fangstredskaper som fanger viltet levende. Ved 

fangst av mink skal det føres tilsyn hver morgen og kveld. Minken 

skal avlives straks når tilsyn gjennomføres og det skal gjennomføres humant og sikkerhetsmessig 

forsvarlig. 

Fredede viltarter som har gått i fellen skal slippes fri. 

Fellen må alltid skjules og plasseres slik at den er skjermet mot innsyn, og kamufleres så godt dette 

lar seg gjøre, gjerne med bruk av greiner, busker og bar. Dette for å forhindre stress hos det fangede 

dyret.  

Det er vedtatt en norsk ISO-standard for feller som er tilpasset gjeldende EU-krav. Standarden er 

fastsatt av Standard Norge og legger grunnlaget for å få testet og typegodkjenne feller i framtiden. 

Inntil videre gjelder reglene for feller, som er gitt i forskrift om utøvelse av jakt og fangst med 

tilhørende rundskriv. (Kilde: miljødirektoratet). 

  

http://www.http/www.standard.no


 
 
 

 

Utarbeidet 19.11.2015. 

 

- Feller utlånt av Hitra kommune skal ikke settes ut/tas i bruk før den er merket med 

kontaktinfo og nummer (Fås av kommunen). 

- Det er viktig å etterstrebe sentrale krav om at fella skal fange selektivt. Derfor må fella alltid 

være i forskriftsmessig stand. 

- Originalt innløpsrør må benyttes, det skal aldri brukes andre rør enn det som originalt følger 

med fella. 

- Defekte rør eller defekt felle må byttes ut umiddelbart. Nytt rør fås hos kommunen. Er det 

defekt på selve fella, påført ved uaktsomt bruk, er lånetaker erstatningspliktig jfr. 

utlånsavtale. 

- Påse at fella og innløpsrøret mures godt inn med stein slik at den står mest mulig 

utilgjengelig for mennesker og andre dyr. Kun inngangen bør være åpen. 

- Innløpsrørets nedre del kan fylles med sand for å gi minken et naturlig underlag og gå på, 

hvilket kan øke sjansen for at den går i fella. 

- Jfr. gjeldende regelverk skal fella ettersees ukentlig, men vi ser gjerne/helst at den etterses 

oftere, gjerne 2-3 ganger i uken. 

- Fellene skal være i aktivt bruk. Feller som har vært inaktive i mer enn 3 mnd. skal innleveres 

til kommunen, og avtalen sies opp. 

- Fellerøktere plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk, herunder Viltloven med gjeldende 

forskrifter, og da særlig «Forskrift om jakt, felling og fangst». 

- Røktere som låner feller av Hitra kommune plikter å levere inn fangststatistikk, uavhengig 

om det er fanget mink eller ikke. Fangstrapporter samles inn rundt årsskiftet, og røkter må 

gi tilbakemelding umiddelbart når statistikk blir etterspurt. 

  



 
 
 

     

AVTALE – LÅN AV MINKFELLE 
 

 

 

Det er inngått mellom; 

 

Navn:       __________________________________ 

Adresse:   __________________________________ 

E-post:     __________________________________ 

Telefon:   __________________________________ 

 

og Hitra kommune, planavdelinga, for lån av minkfelle med nr. _____________________ 

 

 

 Minkfellen er Hitra kommune sin eiendom. Når avtalen går ut/blir sagt opp, skal 

fellen innleveres til viltansvarlig i Hitra kommune 

 Framleie er ikke tillatt. 

 Den skal leveres tilbake i samme forfatning som ved utleie. Hvis fellen blir 

skadet/ødelagt eller kommer på avveie skal leier, dersom det blir påvist uaktsomhet, 

erstatte eller koste reparasjoner av fellen.  

 

 

Kontrakten utstedes i 2 eksemplarer, ett til leietaker og ett til eier. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ __________________________________ 

Navn – Leietaker    Navn – Hitra kommune 

 
Sted/dato________________________ Sted/dato___________________________ 

 
  

http://www.hitra.kommune.no/aktuelt/nyheter/Sider/Fastsetting-av-betalingssatser-for-kommunale-tjenester-for-året-2013.aspx


 
 
 

Å fange minken i felle er nok den jaktformen som gir best resultat på sikt. Dette 

er også den metoden som har vært mest benyttet opp igjennom årene. I tillegg 

er dette mindre tidkrevende sammenlignet med jakt med våpen. Minken er relativt 

lett å fangste på. 

Første steg er å lære seg litt om minkens biologi. Oppsøk deretter vassdrag, strender, holmer og 

skjær som vil være naturlige biotoper for mink. 

Sett deg inn i minkens veivalg når den er på næringssøk og plasser fellene deretter. Her kan det 

være verdt å merke seg at minken gjerne lar seg «styre» ved å følge lengderetningen til et hinder i 

stedet for å gå over. Eksempler på hinder kan være en trestamme, et steingjerde eller en grøftekant. 

Godt egnede steder for å plassere feller er gjerne langsmed stokker, grøftekanter, brokar, 

bryggekar, sjøbuer eller uthus. Ved sjø og vann er isfrie inn- og utløpsos alternative steder for 

felleplassering. 

Fellene bør alltid plasseres slik at det blir en naturlig adkomstvei fram til åpningen av fella. Dersom 

man fanger mink i parringstiden kan fellene med fordel settes opp parvise. Fanger man en hunnmink, 

vil hannminken ofte komme like bak. 

Fellene kan med fordel kamufleres. Bruk stein, kvist, tang og tare etc., slik at bare inngangshullet 

til fella vises og blir den interessante veien fram til åtet. Kamuflering av fellen, spesielt ve bruk av 

stein, vil også forhindre at fellen blir tatt av vær og vind og forsvinner.  

Som åte er fisk mest benyttet. Minken er en generalist, så andre type åter som skalldyr, fugler, 

kjøtt, egg, mus etc. kan også brukes. Det florerer flere ulike teorier om hva som fungerer best som 

åte, men her kan du som røkter prøve deg fra og danne din egen erfaring, også basert på hva som 

er mest tilgjengelig av åte. Det anbefales å skifte åte relativt ofte, særlig på sommerhalvåret, da 

vårt milde klima ofte medfører at åta fort råtner i fellene. 

Luktestoff kan med fordel brukes i den kalde årstiden. I forbindelse med prosjektet på Hitra har det 

tidvis og stedvis vært nyttet luktestoff i og ved fellene. Forsøk andre steder (bla.a. Smølaprosjektet) 

kan tyde på at dette har effekt, særlig til enkelte årstider. Vi har i dette prosjektet benyttet minkurin, 

Dunlap Lures Minklure og Brunst muslingolje for mår og mink. Av luktestoff er det relativt små 

mengder som skal til. Her anbefales det å bruke en pipetter eller lignende i fella og ved inngang. 

Det kan lønne seg å bruke for eksempel sigarett filter for dynking av luktstoff, da disse har god 

oppsugingseffekt og dermed vil beholde luktstoffet over tid sammenlignet med å påføre dette på for 

eksempel glatte flater. 

Det er ønskelig at vi videre i prosjektet øker bruken av luktstoff, og vi skal blant annet utprøve 

«Kishels mink gland lure». 

  



 
 
 

 

Områder for fangst av min på Hitra i tidsrommet 2014-2018. Sirklene er markert i ulike farger for å 

skille mellom de ulike årene. 

  



 
 
 

 

Utplassering av kråkefeller på Hitra i tidsrommet 2014-2019. Røde sirkler angir hvor det har vært 

fangstet i 2019. Blå sirkler angir enten feller som ikke er operative eller er flyttet til et annet sted i 

perioden. 

 


