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Viser til telefonsamtale med saksbehandler ved Fylkesmannens kontor i dag, og oversender
herved brev fra undertegnede av 25.07.2013, samt fra Kommunelege 1 Paul Odberg til

rådmann Sissel Samuelsen i Skjervøy Kommune i august 2013.
Saken var oppe til behandling i formannskapet i juni 2013, men uten at det ble vedtatt å
gjøre noe av Skjervøy Kommune ang. støyplagene fra måkene.
Det kan også opplyses at vår kommunelege har skrevet brev til Skjervøy kommune hvor han
overfor kommunen har bekreftet at folk i de nærmeste områder inntil stussnesfjellet og

vågavannet har hatt store plager ved nattesøvn og dermed har fått en dårlig livskvalitet.
Kommunelegen har bedt kommunen om å iverksette virkningsfulle tiltak for å redusere
plagene i størst mulig grad.
Vi har både gjennom underskriftskampanje, personlige møter med både ordfører, rådmann
og varaordfører tatt opp saken, men føler at vi stadig blir lovet at noe skal gjøres ang.
måkestøyen, men så langt har ikke kommunen gjort noe annet enn å søke om utvidet
plukketillatelse av egg i 2014 og tre år fremover. Utgiftene ved denne operasjonen mener de

at vi som beboere må ta selv.
Da dette området ligger i en bratt fjellside med stup på over 60 meter, er det vanskelig og
helt utilrådelig at folk uten utstyr og kompetanse på klatring i tau ikke bør utføre en sånn

farlig jobb.

Dette var en orientering til saken. Jeg håper ut fra ovennevnte opplysninger vil ta kontakt
med Skjervøy Kommune i anledning saken.
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Cissel Samuelsen
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Vedr. steylager fra måkene på Stussnesfjellet.

For noen få år tilbake sendte jeg en bekymringsmelding til daværende rådmann
vedrørende støyplager fra måkene ved Stussnesfjellet og de helseplager folk i
nærområdet ble påført gjennom dette. Så vidt jeg er orientert om ble det ikke satt
i gang noen tiltak den gangen.

Undertegnede har igjen fått et brev-frafi representant av befolkningen som bor
i nærområdet, Arnfinn Hanssen.
Han skriver følgende "Måsene kommer hvert år i siste halvdel av februar måned
og drar først når ungene er flyvedyktige i siste halvdel av august. Forstyrrelsene
fra disse fuglene er sterke med skrik og skrål hele døgnet over et tidsrom på 6
måneder. Dette medfører at vi som bor i nærliggende områder plages med dårlig
nattesøvn og svekket livskvalitet. Vi må under sommermånedene ligge med
lukkede vinduer uansett temperatur ute. Det er vanskelig å sitte ute å hygge seg
en sommerdag da skrikingen fra måsen gjør det hele svært utrivelig.
Måseplagene er for mange blitt et helseproblem. "

Det er ingen tvil om at skrikingen fra måkene representerer et stort støyproblem
for mange, noe som også oppleves ved kontoret her, da mange av våre pasienter
fra dette området klager og er svært plaget med dårlig nattesøvn. Det har nok
også skjedd en endring i fuglens mønster de siste år, da dette ikke representerte
et problem for noen år tilbake. Sådan kan det virke som fuglen har inigrert til
dette området og altså byttet habitat.

I følge Lov om Folkeheldearbeid står det i kapittel 3 Miljørettet helsevern under
paragraf 8 følgende:
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Dr. Paul Odberg

Kommunelege 1.

9180 Skjervøy 25.07.2013

Ang. måseplagene i Stussnesfjellet og ved Vågavannet.

På vegne av beboerne i tilstøtende områder til Stussnesfjellet og Vågavannet vil

jeg be om at du som er vår kommunelege kontakter Skjervøy kommune
angående måseplagene og de forstyrrelser som måsene medfører ved opphold,
egglegging i fjellet og ved vannet.

Måsene kommer hvert år i siste halvdel av februar måned og drar etter at
ungene er flygedyktig i siste halvdel av august.

Forstyrrelsene fra disse fuglene er sterke ved skrik og skrål hele døgnet over et
tidsrom på 6 måneder. Dette medfører at vi som bor i nærliggende områder
plages med dårlig nattesøvn og dette medfører en svekket livskvalitet. Vi må
hele tiden under sommermnd juni, juli og august sove med lukkede
soveromsvindu uansett temperatur ute. Å sitte ute en godværsdag er ikke noe
trivelig, da det er ganske slitsomt å høre på måsene som skriker i ett uten
opphold. For å forstå våre problem med måseplagene burde kanskje flere
sette seg inn i problemet da vi føler at våre problem ikke blir tatt på alvor av
Skjervøy kommune. Måseplagene er blitt for mange et stort helseproblem.

Problemet har de senere årene bare eskalert i omfang og derfor må det settes i
gang tiltak for å fjerne måsene fra Stussnesfjellet og Vågavannet

Ut fra overnevnte vil jeg be at du som overlege tar opp problemet med
Skjervøy kommune.
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Arnfinn Hanssen


