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En trussel: Arvid Klubben mener laseren vil skremme bort fugleflokker som gjør skade i beiteområder. Fuglene oppfatter laserlyset som en truende rovfugl, mener han. 

Vil løse fuglefloke med laser
Bønder landet over opplever at fugleflokker ødelegger dyrebare beite- og 
næringsområder. Arvid Klubben vil løse problemet med laser.

BEITESKADER 
Tekst og foto: Bethi  Dirdal Jåtun

D et tar bare sekunder fra Arvid Klub-
ben retter laserlyset mot flokken av 
gjess på jordet på gården på Orre på 
Jæren til hele flokken er i lufta. 

– En liten flokk som denne er på 
vingene i løpet av tjue sekunder, smiler Klubben 
mens han følger fuglene med blikket der de flyr 
over himmelen, bort fra jordet. 

Fram til for ett års tid siden jobbet han med 
luftkompresjon i oljebransjen. Nå har han etablert 
bedriften Vestflow i Sandnes i Rogaland, der han 
blant annet tilbyr laserutstyr for å skremme bort 
fugleflokkene som i stadig større grad ødelegger 
viktige beiteområder for bønder over hele landet. 

Den bærbare laseren, likner en kikkert og er 
ukomplisert å håndtere. 

– Bonden kan styre den fra godstolen i stua. 
Rekkevidden er opptil 2 500 meter, forteller 
Klubben som er norsk eneforhandler av den ned-
erlandsproduserte laseren som har en utpris på 
rundt 30 000 kroner. 

Holder fuglene borte
– Laseren er omtrent som den Avinor har brukt i 
ti år for å holde fuglene borte fra sine flyplasser. 
Forskjellen er at styrken på laserkilden vi bru-
ker er den dobbelte av Avinor-laseren, opplyser 
Klubben som understreker at laserlyset er helt 
ufarlig både for folk og fugl når laseren blir brukt 
på riktig måte.

– Hvordan? Ifølge Statens Strålevern er laserlys 
svært skadelig for øynene.

– Selv lys fra en 5 mW konsentrert ufiltrert la-
ser kan skade øynene på et blunk, så lyser man 
direkte inn i øynene så har de helt rett. Våre la-

sere har i tillegg utvidet stråle og IR- og UV-filter 
montert som filtrerer bort de skadelige strålene. 
Lasereklassen er 3b med 500 mW styrke. Alle 
brukere må gjennom et online sikkerhetskurs 
før de får lov å bruke laser.

– Men holder laseren fuglene borte?
– Opplegget må i første omgang følges opp over 

tre til fem dager. Et visst vedlikehold i etterkant 
må nok også påregnes, men det skal være nok til 
at fuglene lærer at de bør holde seg borte fra det 
gjeldende området. De oppfatter laserlyset som 
en truende rovfugl, forklarer Klubben.

Ifølge ham har bønder over hele Europa an-
vendt laser i mange år, men i Norge har det så 
langt ikke vært en anvendt metode.

– Hvorfor ikke?
– Det er vanskelig for meg å svare på. Men jeg 

tror mange tviler på at det virker.
Vi har beveget oss over til Orrevatnet ikke 

langt fra bondens jorde, til et av de viktigste 
våtmarksområdene her til lands. Det var her 
Klubben først startet forsøk med laserlys på de 
beitende fuglene i januar i år. Han forteller hvor-
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Rømmer: Fra laseren skrus på til fuglene begynner å lette, går det bare få sekunder.

«Laseren er omtrent som  
den Avinor har brukt i ti 
år for å holde fuglene borte  
fra sine flyplasser»

Arvid Klubben

Interessant, sier ornitologene
– Vi kjenner ikke til hvilken innvirkning den-
ne metoden har på fuglene, men er selvsagt 
opptatt av at vi skal unngå felling. 
Tekst: Bethi  Dirdal Jåtun

Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk 
Forening, sier til Bondebladet at han er kjent med 
laserbruk ved oppdrettsanlegg og vet at metoden også 
anvendes for å skremme bort fugleflokker på beite. 
Utover det har han ingen inngående kjennskap til 
teknologien, men synes den virker interessant som et 
redskap visse personer og organisasjoner kan bruke, 
for eksempel Statens Naturoppsyn (SNO).  
Trenger alternative plasser
– Ingen er interessert i å skremme fuglene over til nabo-
en. Det er derfor viktig at dette sees på i sammenheng, 
at fuglene har alternative plasser å være. Om ikke er vi 
like langt, sier han.

Eggen er ikke fremmed for at metoden kan få betyd-
ning i en større sammenheng.

– Vi er opptatt av at fuglene må få alternative plasser 
å være. Til det kreves planlegging og interkommunalt 
samarbeid. Bestandene med blant annet svaner og 
gjess som kommer til Jæren, må ivaretas og ha steder å 
finne mat og hvile, sier han. Teknologien må brukes der 
det er reelle og dokumenterbare skader, og ikke som 
middel til å stresse og skremme fugler unødvendig.
Et økende problem
Rådgiver i Klepp kommune på Jæren, Svein Ofte-
dal, bekrefter at beiteskadene fra fugl er et økende 
problem i kommunen. Til Stavanger Aftenblad sier han 
at særlig grågåsflokkene blir større år for år. Per i dag 
finnes det heller ingen erstatningsordning for bønder 
som får ødelagt eller skadet beiteområdene sine som 
følge av fugl.

Organisasjonen «Dyrenes rett» har merket seg laser-
metoden fra Jæren og ber Arvid Klubben og Vestflow 
gjøre den kjent overfor alle landets kommuner. Til 
nevnte avis uttaler leder Jenny Rolness følgende:

– Det er et krav i forskriften at skadefelling skal unn-
gås dersom det finnes andre løsninger. Vi ser at laser 
kan få slutt på dagens inhumane skadefelling av gjess 
i hekketida, og det er ingen grunn til at kommuner skal 
tillate dette når andre tiltak kan gi bedre effekt.  •

Vil unngå felling: Martin Eggen, naturvernrådgiver i 
Norsk Ornitologisk Forening. (Foto:  NOF)

dan den lille, håndholdte laseren fikk en flokk på 
rundt tusen fugler til å lette. I løpet tre minutter 
var alle forsvunnet.

Må søke Statens Strålevern
Akkurat nå har han en flokk på rundt 100 gjess 
i sikte. Han skrur på laseren og demonstrerer: 
I løpet av få sekunder er fuglene på vingene og 
forlater området i flokk og følge. 

– Flokkene blir så store at de beiter ned 
markene, sier Klubben: – Og dette gjelder ikke 
bare på Jæren.

For å kunne benytte laser til formålet, må 
Statens Strålevern søkes om innkjøps- og 
brukstillatelse. En prosess som ifølge Klub-
ben ikke tar mer enn rundt tre uker. 

Han har ett års erfaring med laserlys for å 
skremme bort fugler i oppdrettsanlegg og har 
allerede levert 30 anlegg til flere av de store 
oppdrettsanleggene langs norskekysten.

Også i oppdrettsnæringen
– Jeg fikk nylig telefon fra Mowi ASA, tidlige-
re Marin Harvest, som ønsker å teste ut utsty-

ret vårt, og i morgen kommer folk fra produ-
senten i Nederland for å lære hvordan de skal 
produsere laserutstyr til oppdrettsnæringen, 
opplyser Klubben. Til nå er det utelukkende 
han og hans folk som har tilrettelagt laser-
utstyret for bruk i oppdrettsanleggene. Med 
Mowis interesse kan dette bli stort og det er 
viktig at også større aktører kommer på ba-
nen.

Det siste han har utviklet er en drone som 
automatisk flyr ut over oppdrettsanlegg og la-
ger ørnelyder for å hindre at fugl forsyner seg 
med fôr og fisk i mærene.

Østlandet først ut
At laserbruken vil kunne hjelpe norske bøn-
der som strever med fugleflokker på beiteom-
rådene sine, er han ikke i tvil om. Nå er det 
bare viktig at flere får gjort seg erfaringer med 
utstyret. En bonde på Østlandet har nylig søkt 
Statens Strålevern om innkjøps- og brukstil-
latelse og skal i gang om ikke lenge, forteller 
han.

– Hun hadde så store problemer med dette 
at hun vurderte å legge ned. Nå er hun klar til 
å prøve ikke bare for egen del, men også for 
naboenes, legger han til. •


