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Uttak av mink i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med 
tilhørende naturreservater – avklaring om grunneiers tillatelse 
Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområdestyre ønsker med dette å oppnå kontakt og 
forhåpentligvis få til et godt samarbeid med alle grunneiere i verneområdene i Karlsøy kommune. 
 
Bakgrunn 
Mink (Neovison vison) er et mårdyr som har sitt naturlige utbredelsesområde i Nord-Amerika. Den ble 
introdusert til Europa for pelsoppdrett. På grunn av rømninger fra minkfarmer har minken etablert seg i 
norsk natur. Fordi minken opprinnelig ikke hører til i Norge har den ingen naturlige fiender her. Dette har 
gjort at minken selv utgjør en stor trussel for den norske faunaen, og er svartelistet i Norge. At en art er 
svartelistet betyr at den ikke er en naturlig del av den norske faunaen, og at man ønsker den utryddet fra 
norsk natur.  
 
Mink er sterkt tilknyttet vann, og har ingen problemer med å svømme over lengre strekninger. Minken er 
også et opportunistisk rovpattedyr som fanger det den får tak i gjennom året. På sommeren utgjør 
fugleegg og fugleunger mesteparten av dietten for mink som lever nær fuglefjell. En mink med unger kan 
spise flere ti-tusener av fugleegg og -unger i løpet av en sesong. Mink utgjør derfor en stor trussel for 
fuglefjell. 
 
Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde ble opprettet for å bevare et større, sammenhengende 
kystområde som er representativt for kystnaturen i Troms. Formålet med Flatvær og Måsvær 
naturreservater er å "bevare et område med en typisk skjærgårdsnatur i ytre Troms, med en gruppe 
mindre øyer og holmer og tilgrensende gruntvannsområder med dets plante- og dyreliv […]". Formålet for 
Breivika naturreservat er "å bevare et særpreget område på ytterkysten med godt utformede 
kvartærgeologiske forekomster med et stort sanddynefelt og lokalmorener. Området har et rikt og 
verneverdig planteliv.". 
 
For forvaltningen av landskapsvernområdet og naturreservatene er det viktig å bevare naturens karakter 
og dyreliv. Dette inkluderer å fjerne fremmede arter som mink, så kystnaturen, inkludert dens fauna og 
da spesielt fuglefjellene som er grunnen til vernet, ikke forsvinner.  
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Uttak av mink 
For å få tatt ut mink og unngå at de kommer tilbake er det nødvendig å tømme de ulike øyene i 
verneområdet for mink. For å kunne gjøre dette på enklest og best mulig måte håper vi å kunne 
samarbeide med alle grunneiere i landskapsvernområdet og naturreservatene. Vi ønsker derfor 
grunneiers tillatelse til jakt og fangst av mink på deres eiendom. 
 
Uttak av mink fra området vil være nødvendig for bevaring av fuglebestandene som hekker på øyene. 
Mink utgjør en trussel mot flere sårbare arter, både fugler, smådyr, amfibier, reptiler og fisk.  Spesielt fisk 
i bekker og små elver er utsatt for å bli spist av mink, så uttaket vil også kunne påvirke ferskvannsfisket i 
området.  
 
Mink påvirker også en rekke dyr indirekte. Blant annet har mink og oter har samme leveområder og mye 
av det samme næringsvalget. Mink og oter vil derfor konkurrere om næring der de lever i samme 
området. Dette er ikke en fordel for oteren, som er en rødliste art i Norge.  
 
Det er mulig å fjerne all mink fra øyer og øygrupper. Dette gjøres mye på sørlandskysten, og har også 
vært gjort med suksess i Hornøya og Reinøya og Hjelmsøya naturreservater i Finnmark.  
 
I første omgang vil man konsentrere seg om uttak på Måsvær og Flatvær, men håper på å utvide uttak til 
hele landskapsvernområdet og nærliggende naturreservater etterhvert. Ved uttak av mink bruker man 
ulike metoder ut fra hva som er mest hensiktsmessig i de ulike områdene. I Karlsøy kommune vil man i 
utgangspunktet kartlegge mink ved sporing, og hovedsakelig benytte minkfeller for å ta ut mink. Dersom 
man ser behov/nytte av det vil man kunne hente inn trente hundeekvipasjer som effektivt finner og tar ut 
mink. Hundene kan søke aktivt over hele øyer i områder hvor minken holder til.  
 
Har du/dere flere spørsmål er det bare å ringe eller sende epost. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i 
Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde. 
 
Vedlagt kontrakt fylles ut, underskrives og sendes til fmtfpost@fylkesmannen.no, merket med «NR LVO 
kontrakt minkuttak, 2020/1905». 
 
eller sendes til  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
V/Stine Emilie Nøding Hansen 
Statens Hus, Damsveien 1 
9815 Vadsø 
 

 

Med vennlig hilsen 
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Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift 
 

Stine Emilie Nøding Hansen 
 


