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Svar på brev om skadefelling av grågås 

Statsforvalteren i Nordland viser til deres brev av 10.06.21, der dere ber om en tydeliggjøring av 

premissene for skadefelling- og tidligjakt av grågås i Nordland ut fra ulike problemstillinger.  

 

Vi vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at hjemmelsgrunnlaget for skadefelling er gitt i en egen 

nasjonal forskrift, og at den gjelder for samtlige etater som er gitt myndighet etter denne forskriften. 

Det er den etaten som fastsetter forskriften, i dette tilfellet Miljødirektoratet, som er rette myndighet 

til å avklare hvordan forskriften skal praktiseres. 

 

Til orientering har vi derfor hatt kontakt med Miljødirektoratet om de problemstillinger dere reiser. 

Vi har også hatt kontakt med «grågåsforsker» Arne Follestad hos NINA og vi har innhentet 

opplysninger om skadefelling fra kommunene Vega, Herøy og Dønna. 

 

Forvaltningsplanen for grågås i Nordland, som er utarbeidet av Prosjekt Utmark, hadde som formål 

å bedre forvaltningen av grågås i fylket. Dette gjennom kartlegging av bestanden av grågås i regi av 

NOF, og en mer aktiv forvaltning av lokale bestander gjennom tiltak for å redusere beiteskadene. 

Forvaltningsplanen inneholder også relevant kunnskap om grågås og beiteskader, og aktuelle tiltak 

for å forebygge skader.  

 

Statsforvalteren er som kjent klagemyndighet for kommunale vedtak om skadefelling. Som 

klagemyndighet vurderer vi om det enkelte vedtak er i samsvar med bestemmelsene i forskriften. 

Samtidig gir også forskriften rom for et kommunalt skjønn, og bruk av lokal kunnskap. Få klagesaker 

er helt like, og opplysninger i søknadene og opplysninger fra kommunen blir av oss vurdert opp mot 

bestemmelsene i forskriften. Til orientering har vi behandlet svært få klagesaker knyttet til 

skadefelling av grågås. 

 

Det kan være på sin plass med noen begrepsavklaringer før vi svarer på de ulike punktene. Her er en 

klargjøring som er gitt av Arne Follestad: 

«Alle voksne gjess myter de store vinge-fjærene om sommeren, slik at mytegås nok ikke er et godt og 

entydig begrep her. Jeg har brukt det i forbindelse med mytende ikke-hekkende gås, som samles på de 

spesielle mytelokalitetene, som oftest ute i skjærgården. De hekkende gjessene myter mens de er sammen 

med ungene, ofte samles de på egne oppvekstområder der mange kull kan samles, og timer sin 
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myteprosess slik at de ofte blir flygedyktige (nesten) samtidig med ungene, i alle fall når eggleggingen skjer 

til normal tid. Foreldrefugler med unger (kull) kaller jeg ofte for kullgås. Ikke-hekkende gjess samles ofte på 

områder hvor de ikke direkte konkurrerer med kullene om maten. Ta f.eks. Hysvær, der holder kullene seg 

inne i været, mens de ikke-hekkende holder seg utenfor, som på Gåsholmane.  

Samlingene av ikke-hekkende gås kalles ofte unggås, ettersom et- og toårige gjess som er for unge til å 

hekke (noen toåringer kan likevel hekke så tidlig) samles i disse flokkene. Men, også voksne gjess som ikke 

har hekket eller gjort hekkeforsøk, eller mislyktes med årets hekking, kan inngå i disse flokkene. Andel 

ungås:voksne vil variere mellom år ut fra ungeproduksjonen året for og årets hekkesesong (hvor mange 

har mislyktes), men er i snitt gjerne rundt 50:50. Når disse flokkene har kommet så langt i myteprosessen 

at de kan begynne å fly igjen, trekker de gjerne inn mot de større øyene eller fastlandet, der de kan beite 

bær (krekling) eller frø på gras i utmarka eller på gras m.m. på dyrket mark. Hvis en da sier at en skal felle 

ungfugler, er jeg enig med NOF at det blir så godt som umulig. Hvis en setter et krav om å felle ungfugler, 

burde en heller skrive gjess i flokker av ikke-hekkende fugler.» 

 

Dere reiser flere sentrale spørsmål. Her er noen generelle betraktninger fra oss: 

 

Hekketid: 

Vi er kjent med at tidspunkt for egglegging på Vega har endret seg betydelig de siste tiårene.  

Ifølge Follestad kan grågås på Helgeland begynne å legge egg før 15.april. Vi legger til grunn at det 

meste av egglegging som regel skjer i april og at det meste av klekking skjer i mai. Ungene som 

klekkes er ikke flygedyktige før etter 7-8 uker. Vi ser det som naturlig at den tiden de voksne bruker 

på hekkestedet for å gjøre seg klar til reirbygging og egglegging også kan regnes som del av 

hekketiden. Med andre ord ser vi på hekketiden som perioden fra kurtise til ungene er flyvedyktige, 

og ut fra dette blir hekketiden fra mars til juli.  

 

Arealer uten inngjerding: 

Vi legger til grunn at problemstillingen gjelder ikke-hekkende gås, som i juni i stor grad trekker ut i 

spesielle myteområder et godt stykke fra land. 

 

Det er viktig at forebyggende tiltak blir benyttet. For å hindre at ikke-hekkende flokker på slutten- 

eller i etterkant av myteperioden kommer opp fra sjøen og beiter på sjønære arealer, vil vi anbefale 

bruk av egna gjerder. Dette er også anbefalt i fellingstillatelsene fra Herøy og Dønna. 

 

Som det framgår ovenfor består disse flokkene ofte av ganske like andeler av unggås og voksne 

fugler. Det er nok mer korrekt å kalle disse flokkene for ikke-hekkende fugler, enn flokker av unggås. 

 

Det vil være kostbart å gjerde inn alle åkrer. I noen tilfeller kan det være mulig å gjerde inn et 

område for å hindre tilgangen for gås, men dette må kommunene vurdere nærmere i sin 

behandling. 

 

Foreldreløse unger: 

Det er en risiko for at både skadefelling og gåsejakt kan føre til foreldreløse unger. Ifølge Follestad er 

ungene avhengige av sine foreldre ganske lenge, sannsynligvis gjennom vinteren. Det er foreldrene, 

og særlig hannen, som skal være vaktgåsa i familien, eller kullet, først og fremst ved å holde vakt 

etter predatorer/andre farer, slik at hoa og ungene kan beite mest mulig uforstyrret. Etter klekking 

samles ofte flere kull på noen lokaliteter, eller oppvekstområder. 
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Hannen vil også kunne jage vekk andre fra de beste beite beiteområdene. Det samme vil begge 

foreldrene gjøre under trekket og i overvintringsområdene. En stor familie gir de beste mulighetene 

til å sikre at ungene klarer seg gjennom den første vinteren. 

 

Problemet kan løses ved det ikke skal felles skadegås i eller nær oppvekstområdene til kullene. I 

rugeperioden bør det ikke felles enslige fugler som beiter på innmark. Dette kan være hannen i et 

par der hunnen ruger på eggene. Og felles hannen, reduseres sannsynligvis ungenes 

overlevelsesmuligheter. I denne tida kan det være mer aktuelt å felle fugler i flokker som beiter, 

ettersom dette gjerne er ikke-hekkende gjess. 

 

Ifølge Follestad kan en tidlig jaktstart redusere uttaket av voksne gjess som har unger. I og med at de 

ikke-hekkende gjerne er de første som trekker inn mot dyrket mark etter mytingen, er det de det 

felles flest av de første dagene av jakta, da jakttrykket gjerne er høyt. Senere, når mange jegere er 

ferdige med sin jakt, kommer kullene inn på dyrkamarka, og utsettes da gjerne for et mindre 

jakttrykk. 

 

Lokkefugler og tidligjakt: 

Tidligjakt er dispensasjon fra ordinær jakttid og må betraktes som ordinær jakt og alle lovlige 

hjelpemidler og våpen kan benyttes. 

  

Hovedformålet med tidligjakta er å reduseres beiteskadene på innmarka, og det blir derfor kun 

åpnet for jakt på slike områder i denne perioden. Øvrige områder skal i denne perioden fungere 

som friområder for gåsa. Bruk av lokkefugler kan bidra til å sikre planlagte skuddsituasjoner med 

gunstige skuddavstander og dermed redusert fare for skadeskyting. I den grad bruk av lokkefugler 

bidrar til mer gås på innmarka, kan dette være uheldig. Vi er usikker på om dette er tilfelle eller om 

bruk av lokkefugler primært øker mulighetene for å felles gås som uansett bruker innmarka. Vår 

vurdering er at tidligjakt kan være viktig som bestandsregulerende tiltak i områder med mye 

beiteskader.    

 

Støydemping og skadefelling: 

Det er i utgangspunktet positivt med tiltak som skremmer bort gås som gjør skade. Samtidig ser vi at 

det kan finnes situasjoner hvor det kan være ønskelig å ta ut en skadegjører uten å forstyrre hele 

nabolaget. Spesielt på våren kan det være gunstig å bruke lyddemper for ikke å skremme andre 

arter. 

 

Skadefelling av ungfugler: 

Vi er enige i at aldersbestemmelse av gjess ikke er enkelt. Vi registrerer også at kommunen stiller 

som krav at «det er kun ungfugl som felles, og at felling av hekkende grågås eller grågås med unger 

ikke tillates». Ut fra det vi har skrevet ovenfor vil vi anbefale at det tillates felling av ikke-hekkende 

fugler. Ikke-hekkende mytegås blir tidligere flyvedyktige enn de hekkende, og det kan også settes 

vilkår om felling av flyvedyktig gås.  

 

Dersom kommunen ønsker å få dokumentert felling av ungfugl, kan det gjøres ved å stille vilkår om 

innsending av bilder av skutt fugl. 

 

Skadefelling og tilrettelegging: 

Dersom det ytes tilskudd til tilrettelegging for hvitkinngås for et areal, bør det ikke tillates 

skadefelling av grågås på det samme området som skremmer bort hvitkinngåsa.  
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Når hvitkinngåsa har trukket videre, ser vi ingen grunn for at det ikke skulle kunne gis skadefelling av 

grågås. Vi foreslår at slike tillatelser burde gis med vilkår om at de gjelder kun når hvitkinngåsa har 

forlatt området. 

 

Effekt av tilskudd til diverse gåsetiltak: 

Hvert år blir det fordelt tilskuddsmidler til ulike vilttiltak i Nordland, og en betydelig del av disse 

midlene har gått til NOF. Dere har mottatt årlige oversikter over hvordan disse midlene er fordelt. 

Det meste av midler knyttet til gås har hvert år gått til arbeidet med bestandsregistreringer i regi av 

NOF eller NINA. Om ønskelig kan dere få tilsendt konkrete rapporter. 

 

NOF har i 2021 fått tilskudd for å evaluere effekten av lokale gåsetiltak på hvitkinngås, se vedlegg. 

Inntil videre avventer vi hva som kommer ut av denne evalueringen. 
 

Skadefelling og samlet belastning: 

Vi har fått tilsendt opplysninger fra tre kommuner på Helgeland om hvor mye grågås som felles på 

skadefelling. For 2021 er tallet fra Herøy på 27 og Dønna på 22. På Vega ligger fellingstallene på 18-

50 de siste årene. Hovedtyngden av fellinger har ifølge kommunene skjedd tidlig på sesongen. 

 

Kommunene opplyser også om nedgang i interessen for jakt på grågås, og en økende interesse for 

jakt på hjortevilt. Jaktstatistikken viser at antall årlig skutte grågjess i Vega og Herøy har blitt redusert 

fra ca. 700 til ca. 200 etter 2013. Samtidig viser oversikten over felte elg og rådyr på Herøy og Dønna 

en kraftig vekst det siste tiåret.  

 

Vi oppfatter ikke omfanget av skadefellinger til å være så stort at dette fungerer som et 

bestandsregulerende tiltak. 

 

I de tilfeller hvor skadefellingstillatelsene er gitt i områder med tidlig jaktstart vil vi også minne om 

formuleringen i gjeldene jakttidsforskrift: "En forutsetning for å forskriftsfeste tidligere jaktstart er at det 

ikke drives utstrakt skadefelling av grågås på våren." 

 

Saksbehandling: 

Mye av det dere skriver under dette punktet er viktig for å sikre en god saksbehandling. Det kan 

også diskuteres generelt om kommunene bør bli flinkere til å sette vilkår og krav i slike tillatelser. 

Etter vår vurdering er det viktig at alle søknader blir vurdert- og begrunnet individuelt. Det gjelder 

både om de bør innvilges, antall som kan felles, datoer og vilkår. Samtidig er det naturlig å 

standardisere mye av teksten, fordi både kunnskapsgrunnlaget og mange av vurderingene blir lik for 

søknadene.  

 

Dokumentasjon: 

Fra Miljødirektoratet har vi fått opplyst at appen Gåsejakt ikke lengre fungerer, og at det ikke er 

sikkert at den blir videreført. Vi ser det ellers som naturlig at rapporteringen av skutte fugler under 

skadefelling fanger opp både hvor- og når de er skutt.  

 

Med hilsen 

 

Torfinn Sørensen (e.f.) 

fylkesmiljøvernsjef 

  

 

Tore Vatne 

seksjonsleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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