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Dispensasjon til å gjennomføre forsøksordning med
døgnregulering under tidligjakt på grågås - Vega, Herøy,
Dønna og Alstahaug kommuner
Miljødirektoratet dispenserer for at kommunene Vega, Herøy, Dønna og
Alstahaug kan gjennomføre en forsøksordning med endret tidspunkt for
døgnregulering i tidligjaktperioden under gitte vilkår. Dispensasjon gjelder for
perioden 26. juli - 9. august for årene 2015 og 2016.
Miljødirektoratet viser til søknad av 29. april 2015 fra kommunene Vega, Herøy, Dønna og Alstahaug
om dispensasjon fra § 3 i jakttidsforskriften til å endre døgnreguleringen under tidligjakta.
Saken
Grågåsbestanden er økende og konflikten mellom landbruk og gjess blir mer og mer tiltakende.
Kommunene ønsker derfor høyere jaktuttak under tidligjakta for å dempe trykket på dyrket mark.
Det søkes om endret døgnregulering under tidligjakta på grågås fra å jakte morgen i tidsrommet
04.00 – 10.00 til å jakte ettermiddag i tidsrommet 16.00 – 22.00.
Søknaden er begrunnet med at jaktutbyttet kan bli større ved endret tidspunkt, ved at flere jegere
har mulighet til å jakte på kvelden kontra tidlig på morgenen. I tillegg vil en endring føre til at gåsa
ikke så lett tilpasser seg jakttiden og trekket inn på dyrka mark.
Det søkes om en prøveordning i 2015 og 2016, for 3-4 dager på slutten av tidligjaktperioden,
alternativt at endret jakttid kan foregå hver 2. eller 3. dag, eventuelt 2 dager tidlig jakt, 2 dager
ettermiddags jakt, 2 dager tidligjakt osv. Kommunene tror ikke dette fører til tidligere gåsetrekk,
da det ikke vil blir jaktet i flere timer enn ved morgenjakt.
Gjeldende regelverk
I henhold til forskrift 1. mars 2012 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for
jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 2 er jakttiden for grågås i de fire
kommunene 10.08 – 23.12.
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Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en
lokal forvaltningsplan. I denne perioden kan fylkesmannen fastsette når det kan jaktes innenfor et
tidsrom fra kl. 24.00 – 10.00 ut i fra lokale forhold som f.eks soloppgang, jf. forskriftens § 3 pkt 1.
Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller endre og dispensere fra disse bestemmelsene, jf § 7.
Prinsippene i lov 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold §§ 8 til 12 er vurdert, men anses
ikke som relevant i saken.
Miljødirektoratets vurdering
Fylkesmannen i Nordland har i brev av 13. april 2015 åpnet for tidligjakt på innmark i perioden 26.
juli – 9. august for årene 2015 og 2016 for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega. I tillegg
søker kommunene om at Miljødirektoratet gir dispensasjon til en forsøksordning der man endrer
døgnregulering fra jakt om morgenen kl. 04.00 – 10.00 til jakt om kvelden i tidsrommet 16.00 –
22.00.
Kveldsjakt kan føre til at gåsa kan bli forstyrret på sine overnattingsplasser, som igjen kan føre til at
gåsa trekker tidligere enn den ellers ville ha gjort. Erfaringer fra tidligere forsøksordning fra Vega i
2001 viser til at man hadde best effekt av kveldsjakt litt ut i jaktsesongen, og at man med fordel
kan utelate kveldsjakta i den mest populære og tidlige jaktperioden for å redusere forstyrrelsene
jakta medfører. Det er mer bekvemt å jakte om ettermiddagen, men det anses ikke som gunstig for
å holde gjessene i området. Det viktigste vil nok uansett være at gåsa får nok ro, slik at den ikke
trekker sørover tidligere enn den ellers ville ha gjort.
Miljødirektoratet ønsker før neste jakttidsrevisjon å høste erfaring med ulike modeller for
kveldsjakt. Flere og flere har ønske om kveldsjakt som et tiltak for å få opp igjen interessen for
gåsejakt, da man anser det som mer attraktivt og enklere for jegerne å få organisert jakt på
kvelden kontra tidlig på morgenen før man drar på jobb.
Etter en konkret vurdering dispenserer Miljødirektoratet for at det kan åpnes for en prøveordningen
med kveldsjakt under gitte vilkår. Miljødirektoratet oppfordrer imidlertid de fire kommunene til å
jobbe med å forbedre organiseringen av jakta. Hovedmålet med organiseringen er å tilby
tilrettelagt og effektiv gåsejakt som stabiliserer gåsebestandene på et bærekraftig nivå hvor
beiteskadene i landbruket minimaliseres. Miljødirektoratet viser her til den nye brosjyren
«Jaktområder for gås – En veileder i grunneierorganisering og jakt» som er utarbeidet for Norges
Bondelag, se vedlegg.
Vedtak
Miljødirektoratet gir dispensasjon til en prøveordning med endring i døgnreguleringen for
kommunene Vega, Herøy, Dønna og Alstahaug. Forsøksordningen gjelder for perioden 26. juli – 9.
august for årene 2015 og 2016. Forutsetningene gitt i Fylkesmannens vedtak av 13. april 2015 ligger
til grunn for hvor det kan jaktes.
Jakta kan kun utøves i tidsrommet 16.00 – 22.00 i tidligjaktperioden, noe som innebærer at
morgenjakt ikke tillates under forsøksordningen av frykt for at gåsa ikke får nok ro.
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Det skal lages en rapport som oppsummerer og evaluerer erfaringer fra forsøksordningen. Rapporten
skal inneholde opplysninger om:
 Antall felt fugl og aldersfordeling voksne og årsunger i de ulike områdene under tidligjakta
for årene 2012 – 2015 og 2016.
 Antall jegere og jaktdøgn.
 Antall fugl på jaktområdet i forhold til antall skutt, slik at man kan sammenligne fra dag til
dag.
 Vurdering av ordningen har minsket trykket på dyrket mark.
Frist for rapportering fra perioden 26.juli – 9. august 2015 er 15. september 2015.
Frist for rapportering fra perioden 26.juli – 9. august 2016 er 15. september 2016.
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