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Uttalelse til forvaltningsplan for gås i Ytre Østfold 
 

 

Viser til utarbeidet forvaltningsplan for gås i Ytre Østfold, som omfatter Sarpsborg, Råde, 

Moss og Hvaler. 

Planen er bestilt av bondelagene i de aktuelle områdene og Hvaler kommune vil her gi en 

uttalelse fra administrasjonen. Planen er sendt til medlemmene i viltnemda til orientering. 

Planen er ikke tatt opp som en politisk sak. 

 

Hvaler har de siste åra hatt store flokker med beitende gjess på eng og åker. De første 

gjessene kommer i januar og beiter i flere måneder på engarealene på våren og på nysådd 

åker. I tillegg beiter gåsa ned holmer som nyttes til beite slik at vårslippet av sau og storfe må 

utsettes. De hekker i stort mon på holmer og skjær og vi er redd de fortrenger annen sjøfugl 

som ærfugl og ender. Det er alt for stor bestand av gås i forhold til våre arealer. De gjør stor 

skade for jordbruket. 

 

Hvaler har ikke tidligere hatt noen forvaltningsplan for gås og det er veldig viktig å være med 

og forvalte gåsebestanden/problematikken regionalt.  

 

Kommunen har de siste åra gitt ut en del skadefellingstillatelser på gås, men ut fra 

rapporteringene har de ikke vært benyttet fullt ut og ifølge rapportering har virkningen vært 

varierende. Det har vært gjort mye skremmetiltak med skudd, skremsler og hund. 

Det har ikke vært noe felles organisering blant bønder eller grunneiere i forhold til forvaltning 

av gås. 

Det hevdes at det heller ikke har vært noe virkning av ordinær jakt, da grunneierne mener at 

når jakttida starter er gåsa borte. Derfor er det viktig å få denne planen som et 

bakgrunnsdokument for å kunne søke om tidligere jaktstart, og prøve ut om det kan gi en 

effekt på skaden på dyrka mark, samt en bedre organisering og samordning av jakta. 

 

Kommunen mener at det er viktig med både tidlig jaktstart og skadefelling på dyrka mark, da 

skadefelling er mye mer målrettet. Det skjer på den tiden da skaden er størst og rettes mot 

skadegjørerne. Det er et viktig virkemiddel i forhold til skader på grønnsaker og nysådd åker.  

 

Tidlig jakt er mer rettet mot bestandsregulering og grunneiers jaktrettigheter. Dersom 

tidligere jakt skal ha effekt må grunneiere, brukere og jegere organiser seg og samarbeide 
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om jakta mye bedre enn i dag. Det må planlegges slik at gåsa ikke bare jages fra jorde til 

jorde.  

 

Tidligere jaktstart på Hvaler er utfordrende med tanke på et stort antall turister på denne 

tiden av året fordelt på små arealer. Det foreslåtte jakttidspunktet på døgnet vurderes 

imidlertid som positivt. 

 

Kommunen støtter forvaltningsplanen og søknad om tidligere jaktstart og ser positivt på at 

Bondelaget organiserer og planlegger jakt på gås i samsvar med jaktloven og 

naturmangfoldloven.  

 

Med hilsen 

 

Dette dokumentet er ekspedert uten underskrift 

 

Laila Kjølbo Rød 

avdelingsleder naturforvaltning 

 

 

 

 

 

 

 


