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Forvaltningsplan for gås i Ytre Østfold 
 
Bakgrunn for saken: 
Viser til oversendt forvaltningsplan for gås i Ytre Østfold. Det ønskes godkjenning av kommunen 
før planen sendes videre til Statsforvalteren samtidig med søknad om tidligjakt på grågås og 
kanadagås.  
 
 
Vedtak: 
Forvaltningsplan for gås i Ytre Østfold godkjennes med bemerkning om at tidligere jaktstart ikke 
bør gå på bekostning av muligheten til skadefelling i andre deler av året hvor skadepresset er 
større enn rett før ordinær jaktstart.  
 
 

Saksopplysninger: 
 
Vurderinger 
Forvaltningsplanen er et nødvendig plandokument for å sette skadeforebyggende tiltak mot gås i 
system. Dagens gåseforvaltning bærer preg av for lite samarbeid og organisering mellom enkelt 
grunneiere og over større regionale områder. Planen setter lys på sentrale tiltak som har vært 
diskutert og forsøkt gjennom de siste år og planen er en videreføring av tidligere planer i regionen. 
Det vurderes som positivt at planen dekker større del av kystkommunene i gamle Østfold og tiltak 
som iverksettes må sees i sammenheng over kommunegrensene.  
 
Dagens forvaltning av gås har mange utfordringer, og det har slik vi erfarer stort 
forbedringspotensial, men vanskelig å få realisert. Det er viktig at det fortsettes med å arbeide med 
tiltakene som belyses i planen. Samtidig er det et punkt som ansees som vesentlig at prioriteres for 
å kunne få større målbar effekt. Organisering og samarbeid mellom grunneiere og til dels jegere er 
særdeles viktig. Slik jakt og beskatning utføres i dag, gir dette liten eller ingen effekt. Det oppleves 
at grunneiere så langt ikke har klart å samarbeide samt legge til rette for effektiv beskatning og 
styring av gåsa. Dette ansees som det viktigste punktet å arbeide med fremover for å kunne få til 
en bedre forvaltning av gåsebestandene i regionen. Grunneiere må kjenne sin besøkelsestid og 
være i større grad solidariske med de som er mest utsatt for skade av gås. Per i dag gjøres tiltak i 
større grad av initiativ av den enkelte skadelidte og utfordringene bare flyttes rundt mellom 
områder i distriktet. Det samme skjer ved jakt, og jaktens betydning har liten effekt i dag, da 
mangel på organisering av jakta bare flytter gåsa rundt eller skremmer de vekk før det blir mulig å 
beskatte bestanden.  
 
Det skal søkes om tidligere jaktstart i forbindelse med godkjenning av planen. Det blir her 
beskrevet at dette kan bli vedtatt mot at skadefelling i mindre grad skal benyttes. I den forbindelse 
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ønsker man å gjøre oppmerksom på at i Moss og Råde kommune er det bedre erfaring med 
skadeforebyggende effekt av begrensede skadefellinger enn av åpning for tidlig jaktstart. Tidligere 
jaktstart ble åpnet for i en 2-års periode i forbindelse med de forrige planen, og erfaring tilsier at 
dette hadde ingen eller svært liten effekt. Det vurderes at det er større grad av fleksibilitet for å 
kunne avverge skade ved målrettet bruk av skadefelling, enn ved tidligere jaktstart. I vårt distrikt 
forekommer hovedtyngden av skade i perioden februar-juni og i mindre grad i 14-dagers perioden 
før ordinær jaktstart. Om det skal søkes tidligere jaktstart, bør dette ikke gå på bekostning av 
muligheten til skadefelling i perioden som referert til over.   
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