
INFORMASJON OM TAKHEKKENDE MÅKER 

 

Måker er blitt et naturlig innslag i bybildet. Det hekker måker på tak en del steder i byen. I noen 

tilfeller kan dette skape problemer for dem som bor eller oppholder seg i bygningen. 

 

Det er særlig fiskemåke som hekker hos oss. Fiskemåke har gått sterkt tilbake i antall og er nå 

klassifisert som Nær truet i den nasjonale rødlista for trua arter. Det er med bakgrunn i dette høy 

terskel for å innvilge skadefelling av denne arten. 

 

Måkene kan være ganske støyende i hekketida, også til tider da folk ønsker å sove. Måkene kan 

oppføre seg aggressivt spesielt på slutten av hekketida når ungene forlater reiret. Ungene hopper 

gjerne ned fra taket og havner på bakken. Hvis en nærmer seg ungene vil foreldrene stupe ned for å 

skremme. Når ungene blir flygedyktige i begynnelsen av juli opphører den aggressive oppførselen 

raskt. 

 

Hvis man opplever måkene som problem kan følgende prøves: 

 

• Fjerne kilder for mat – søppel 

 

• Ikke aktivt mate måkene i området rundt bygningen 

 

• Fjerning av reir – dette kan gjøres fram til det er egg i redet 

 

• Hindre måkene i å hekke på taket ved å strekke tau/line med en halv meters mellomrom  i en 

høyde av 30 – 50cm over taket. Dette må gjøres i mars-april. 

 

• Metall netting settes opp ved de foretrukne hekkestedene på taket – på mønesiden av  piper, 

luftekanaler ol. på skrå tak 

 

• Hyppig ferdsel av mennesker på taket i tida da måkene etablerer reir i mars – mai. 

 

• Henge opp en «falk-lignende drage». Kan sikkert kjøpes flere steder, men fås blant annet her: 

http://www.fuglejegern.no/fugleskremmere/sort-hauk-drage-7-meter-komplett.html 

 

Måkeunger som er falt ned på bakken, kan tas i en åpen eske og bæres over korte avstander til en 

plass der de er trygge og ikke generer noen (grøntområder etc). Under denne operasjonen er det 

viktig at foreldrene ser ungene. Foreldrene vil følge med på dette og finne ungen igjen. 

http://www.fuglejegern.no/fugleskremmere/sort-hauk-drage-7-meter-komplett.html

