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Politianmeldelse av Fosen vind DA for bevisforspillelse og tyveri av fredet 
rovfugl 
 
Med dette politianmelder Norges Miljøvernforbund (NMF) Fosen vind DA for 
bevisforspillelse og tyveri av fredet rovfugl. NMF viser til vedlagte avisartikkel fra side 
10 og 11 i Adresseavisen 18.01.2021, der følgende siteres: 
«Han reagerer også på at Fosen vind leverer de døde fuglene til avfallsmottak. 
- Det er tragisk. Havørner er fredet vilt og statens eiendom. Man kan enten beholde 
kadaveret selv, i så fall må det søkes om, eller man kan levere det til institusjoner 
som har rett til å motta slike fugler. Det er museer eller NINA.» 
+Artikkelen kan også leses her:  
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/01/18/Fem-hav%C3%B8rner-drept-av-vindturbiner-i-Fosen-vind-anlegg-23312149.ece 

 
Det er helt uakseptabelt at Fosen vind DA unnlater å levere døde rovfugler til 
institusjoner som har rett til å motta slike fugler. I følge viltforskriften § 7-1 så er fallvilt 
av registreringspliktige arter Viltfondets eigedom. Det er fastsatt i viltforskriften §§ 7-1 
til 7-9 hvorledes denne typen fallvilt skal behandles og registreres. De aktuelle 
bestemmelsene i viltforskriften kan leses ved å klikke her: 
https://lovdata.no/forskrift/2020-04-01-565/§7-1 
Ved å unnlate å etterleve bestemmelsene i viltforskriften §§ 7-1 til 7-9 så har Fosen 
vind DA forbrutt seg både mot norske bestemmelser og også internasjonale 
konvensjoner som staten Norge har signert. 
 
Det er viktig at fredede fugler og norske ansvarsarter blir levert til korrekt mottakere, 
slik at myndighetene får utført nødvendige undersøkelser. Det kan være at en del av 
slike fugler er ringmerket, eller at myndighetene ønsker å undersøke fuglene for 
miljøgifter, hva de spiser m.m. Det er også viktig at myndighetene får telt fuglene på 
korrekt vis, slik at statistikken skal bli mest mulig korrekt. 
 
Ved å unnlate å levere de døde rovfuglene til staten, så risikerer man at tallene for 
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antall vindturbindøde rovfugler blir underestimert. Staten kan derved lett få et feil 
inntrykk av at vindturbiner er meir miljøvennlige enn hva de virkelig er. Det kan derfor 
virke til at det er med tanke på vinnings hensikt at Fosen vind DA unnlater å levere 
døde rovfugler til staten. 
 
 
Følgende er fastsatt i Viltforskriften § 8-3.Straff 
«Overtredelser av bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter viltloven § 56, 
dersom forholdet ikke straffes etter strengere bestemmelser.» 
Kilde: 
https://lovdata.no/forskrift/2020-04-01-565/§8-3 
 
 
viltloven § 56.(strafferegler) 
«Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som overtrer regler gitt i eller i 
medhold av denne lov dersom ikke forholdet rammes av strengere straffebud. Under 
særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 2 år anvendes. Uaktsom 
overtredelse er straffbar. 
(...) 
Gjelder overtredelsen også naturmangfoldloven, skal straffebestemmelsen i 
naturmangfoldloven § 75 anvendes.» 
Kilde: 
https://lovdata.no/lov/1981-05-29-38/§56 
 
naturmangfoldloven § 75.(straff) 
«Med bøter eller fengsel inntil ett år straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 
bestemmelsene i eller i medhold av §§ 15 til 18, §§ 20 til 22, § 24 første ledd bokstav 
a og b, § 25, § 26, § 28 annet til fjerde ledd, §§ 29 til 31, §§ 34 til 39, §§ 45, 54, 55, 
§§ 58 til 61, § 63 annet ledd første punktum, §§ 64 til 69 eller pålegg etter § 70. På 
samme måte straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i 
forskrifter eller i enkeltvedtak som nevnt i § 77 første punktum. 
 
Grov overtredelse av første ledd straffes med bøter eller fengsel inntil fem år. Ved 
avgjørelsen av om overtredelsen er grov, legges særlig vekt på om den har medført 
eller voldt fare for betydelig skade på naturmangfoldet, om skaden på 
naturmangfoldet må anses uopprettelig, graden av skyld, og om overtrederen har 
truffet forebyggende eller avbøtende tiltak. 
 
Dersom en overtredelse av en eller flere av bestemmelsene som nevnt i første ledd 
samtidig innebærer overtredelse av andre lovers regler, gjelder naturmangfoldlovens 
regler om straff bare i den utstrekning tilsvarende straff ikke er hjemlet i 
vedkommende lov.» 
Kilde: 
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/§75 
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Etter NMF sin oppfatning så har Fosen vind DA begått tyveri eller underslag av fredet 
fallvilt som eies av Staten ved Viltfondet. Fosen vind DA er en profesjonell 
virksomhet, noe som gjør at bestemmelsene fastsatt i straffeloven § 322 c samt 
straffeloven § 325 c kan komme til anvendelse. Underslagene av fredede rovfugler 
har også pågått over lang tid, noe som gjør at også straffeloven § 325 b kan komme 
til anvendelse. NMF anser i tillegg tyveriene av disse rovfuglene til å være alvorlig 
miljøkriminalitet som kommer inn under bestemmelsene fastsatt i straffeloven § 240. 
Ved å destruere rovfuglene på avfallsmottak så kan det virke som at Fosen vind DA 
har forsøkt å utføre bevispåvirkning eliminere bevisene på fugledød forbundet med 
vindturbinanleggene, noe som trolig er brudd på straffeloven § 160. 
 
 
§ 27.Straff for foretak 

 
«Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. 
Det gjelder selv om ingen enkeltperson har utvist skyld eller oppfylt vilkåret om tilregnelighet, jf. § 20. 
Med foretak menes selskap, samvirkeforetak, forening eller annen sammenslutning, 
enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet. 
Straffen er bot. Foretaket kan også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den 
i visse former, jf. § 56, og ilegges inndragning, jf. kapittel 13.» 

 
Kilde: https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§27 
 
 
straffeloven § 160. Bevispåvirkning og unndragning fra strafforfølgning mv. 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§160 
 
straffeloven § 240. Alvorlig miljøkriminalitet 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§240 
 
straffeloven § 321. Tyveri 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§321 
 
straffeloven § 322. Grovt tyveri 
c) det har et profesjonelt preg, eller 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§322 
 
straffeloven § 324. Underslag 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§324 
 
straffeloven § 325. Grovt underslag 
b) underslaget har pågått over lengre tid, 
c) det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller 
oppdrag, eller 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§325 
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Fosen Vind DA har følgende kontaktinformasjon: 
FOSEN VIND DA 
Postboks 200, Lilleaker, 0216 Oslo 
Besøksadresse: Lilleakerveien 6, 0283 Oslo 
Organisasjonsnummer: 916456077 
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916456077 
Telefon: +47-24067000  
post@fosenvind.no 
https://www.fosenvind.no/  
 
 
 
KONKLUSJON: 
Fosen vind DA har stålet og underslått flere rovfugler som er drept av 
vindturbinanlegg. Ved å gjøre dette har Fosen vind DA sørget for at 
vindturbinanleggenes destruktive virkning har blitt underestimert i norske 
forskningsrapporter. Det kan derved virke til at det er med tanke på økonomisk 
vinning at Fosen vind DA har unnlatt å levere disse rovfuglene til Viltfondet, 
slik som dette foretaket egentlig er pålagt å gjøre. Ettersom at fugledød fra 
vindturbinanlegg er et omfattende problem, så er det viktig at Fosen vind DA 
blir straffet for sine lovbrudd. 
 
NMF ber om at Fosen vind DA blir straffet etter en eller flere av følgende 
bestemmelser: 
viltforskriften § 8-3 
viltloven § 56 
naturmangfoldloven § 75 
straffeloven §§ 27, 160, 240, 321, 322, 324 eller 325 
 
 
Miljøvennlig hilsen 
Norges Miljøvernforbund 

 
Ruben Oddekalv 
Leder 

  

 
Trygve W. Moxness 
saksbehandler 

 
 
VEDLEGG: 
Artikkel fra side 10 og 11 i Adresseavisen 18.01.2021 
 


