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Fastsetting av lokal forskrift for jakt etter

grågås i Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy

kommuner

Lokal forskrift om tidlig jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner 2015 og
2016, Rogaland

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Rogaland 30. juni med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av
naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16 og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt
sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3.

§ 1.Formål
Formålet med utvidet jakt på grågås er å begrense skadeomfanget på dyrket mark og for å få til en
bedre forvaltning av bestanden.
§ 2. Utvidetjakttid
Felles bestemmelser:
Jakttid på grågås utvides med 15 dager i forkant av ordinær jakttid, fra og med 26. juli til og med 9.
august. I denne tiden er det kun tillatt å jakte på dager med partallsdato og i tiden mellom kl. 03:00
og 10:00.
Omrdnifkk htmmplçør

Rennesøy
Finnøy

Kvitsøy

§ 3. Vilkår

All jakt skal skje på eller nærmere enn 30 meter fra dyrket mark eller
gjødsiet beite.
Utvidet jakttid gjelder kun Sjernarøyene og Vignes på Finnøy.
All jakt skal skje på eller nærmere enn 30 meter fra dyrket mark eller
gjødsiet beite.
Utvidet jakttid gjelder kun følgende øyer: Kvitsøy, Langøy, Hellesøy og
Krossøy.
All jakt skal skje på eller nærmere enn 30 meter fra dyrket mark eller
gjødsiet beite.

Fylkesmannen kan oppheve forskriften dersom utvidelsen medfører uønskede virkninger.

§ 4. 1krafitreden
Denne forskriften trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017.
Fylkesmannen sender forskriften til kunngjøring umiddelbart.
Dette er et enkeitvedtak som kan påklages innen 3 uker etter vedtaket er gjort kjent. En klage skal
stiles til Miljødirektoratet men sendes via Fylkesmannen for uttäle.

Bakgrunn

—

Vi viser til søknader om tidlig jaktstart på grågås fra Rennesøy (01.06.2015), Finnøy (28.05.2015)
og Kvitsøy (30.04.2015) kommuner. Bestanden av grågås er stor i kommunene, og det har over
flere år kommet rapporter om beiteskader på avlinger. Fylkesmannen har tidligere åpnet for
tidligjakt på grågås i Kvitsøy og Rennesøy kommuner. Erfaringene som kommunene har meldt
tilbake til Fylkesmannen er at ordningene har fungert godt. I år har også Finnøy kommune søkt om
å framskynde jaktstart. De tre kommunene har en felles grågåsbestand, og samarbeider og utveksier
erfaringer om grågåsforvaltning. Fylkesmannen er i løpende dialog med kommunene om
forvaltningen, og finner det derfor naturlig å lage en felles forskrift for kommunene.
Finnøy og Rennesøy kommuner har utarbeida forslag til forvaltningsplan for grågås. I Finnøy skal
planen behandles politisk i juni 2015, i Rennesøy i august 2015. Fylkesmannen har kommentert
utkastene per epost.
Kvitsøy har en forvaltningsplan for grågås fra 2011. Planen har blitt rev idert i vår og er planlagt lagt
frem for politisk behandling i mai 2015. Bakgrunnen for revideringen var at bestanden av grågås
har økt betraktelig i kommunen siden 2011.
Etter Forskrfl om jakt- ogfangsttider samt sanking av egg og dun forjaktsesongenefra og med].
april 2012 til og med 31. mars 2017, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. mars 2012, med
hjemmel i naturmangfoldloven og viltloven, har Fylkesmannen myndighet til å fastsette forskrift
etter § 3, punkt 1:
Følgende myndighet til åfastsetteforskrft er delegert til Fylkesmannen:
Fylkesmannen kan åpne forjakt på grågås inntil 15 dagerfør ordinærjaktstart når detforeligger
en lokalforvaltningsplan. I denne perioden kan Fylkesmannenfastsette når det kanjaktes innenfor
et tidsrom fra kl. 24.00 10.00 utfra lokale forhold som for eksempel soloppgang.
—

Finnøy kommune søker om tidlig jakt på grågås i tiden fra 26. juli frem til ordinær jaktstart (10.
august). Det søkes om å åpne for jakt på følgende områder:
1. Vignes på Finnøy.
2. Rundt Lundarsøylå på Kyrkjøy (utenfor naturreservatet)
3. TjulogAubø.
4. Nord og øst for Nesheimsvatnet på Bjergøy.
5. Nord for Selvåg på Fogn.
Resterende områder på Finnøy skal fungere som friområde. Det søkes for 2015 og 2016.
Rennesøy kommune søker om tidlig jakt på grågås i tiden fra 26. juli frem til ordinær j aktstart (10.
august). Det søkes for 2015 og 2016.
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Kvitsøy kommune søker om tidlig jakt på grågås i tiden fra 26. juli frem til ordinær jaktstart (10.
august). I denne tiden skal det kun tillates å jakte på selve Kvitsøy, Langøy, Hellesøy og Krossøy.
Resterende holmer skal fungere som friområde. Det søkes for 2015 og 2016.
Under vår behandling av søknadene har vi vært i dialog med landbruks- og miljøsjef i Rennesøy
kommune, landbrukssjef i Finnøy kommune og landbrukskontoret i Sandnes, for felles å finne en
ordning som skal være mest mulig tilpasset de lokale forhold.
Vurdering

For å utvide gåsejakta etter § 3.1 i Forskrft om jakt- ogfangsttider må det foreligge en lokal
forvaltningsplan. Det er ingen forutsetning at Fylkesmannen skal godkjenne planen, kommunen
godkjenner denne selv. Fylkesmannen har nylig gitt kommunene faglige råd til henholdsvis utkast
til plan eller en revidert plan. Til tross for at planene ikke er endelig vedtatt, anser Fylkesmannen
kravet om forvaltningsplan som tilstrekkelig oppfylt.

—

Tidlig jakt på grågås er et godt virkemiddel for å beskatte lokale hekkebestander i områder med
store beiteskader. Jaktutøvelsen må styres for å unngå at gjessene blir så stresset at de trekker ut av
området straks jakten starter. Da fr man ikke redusert den lokale bestanden. Dette tar kommunenes
egne forvaltningsplaner høyde for ved å foreslå følgende restriksjoner for tidligjakt:
-

-

-

Etter

Finnøy: har spesifisert områder der tidligjakt kan foregå. øvrige områder er friområder for
gjessene.
Rennesøy: har ikke avsatt egne friområder, og ser det derfor som aktuelt at jakt kun foregår
hver annen dag.
Kvitsøy: tidligjakt kan kun skje på selve Kvitsøy, Langøy, Hellesøy og Krossøy. Resten av
kommunen er friområde for gjessene i den utvidete jakttiden.

§ 7 i naturmangfoldloven skal alle offentlige vedtak og beslutninger vurderes etter § 8-12.

Naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget stiller krav til vitenskapelig dokumentasjon av
bestandsstørrelser og effekt på bestandene. Det er gjennomført hekkefugitelling over flere år i
Rennesøy (2014 og 2015), Finnøy (2013, 2014 og 2015) og Kvitsøy kommuner (2015), samtidig
som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har registrert mytende grågjess i Rogaland 2015.
Bestanden av grågås er godt dokumentert, og det er ingen grunn til å frykte at den lokale
grågåsbestanden ikke tåler et økt uttak gjennom jakt. Tidlig jaktåpning er et godt og målrettet
virkemiddel nettopp for å redusere den lokale hekkebestanden og dermed redusere skader på
landbruk.
Etter § 9 i naturmangfoldloven skal føre-var-prinsippet legges til grunn når en beslutning treffes
uten tilstrekkelig kunnskap om virkninger av denne. Som nevnt ovenfor er det god dokumentasjon
om bestandsstørrelsen og erfaringsvis vil uttaket gjennom jakt vil ikke true bestanden.
Tidligj akt kan potensielt sett påvirke økosystem og utgjøre en samlet belastning etter
naturmangfoldloven § 10. Det er særlig skytestøy fra jaktutøvelsen som kan være problematisk for
andre arter så tidlig i sesongen (juli). Fylkesmannen ønsker derfor å styre jaktutøvelsen slik at
samlet belastning på økosystem blir minst mulig samtidig som man fr en effektiv jakt på gjessene.
Videre viser all erfaring at sterkt jakttrykk presser grågåsa til å trekke ut av området kort tid etter
jaktstart, og at man dermed ikke fr beskattet de lokale fuglene nevneverdig. Avsatte friområder i
Finnøy og Kvitsøy kommuner anser Fylkesmannen ikke til å være tilstrekkelig virkemiddel for å
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holde tilbake gåsetrekket. Årsaken er at det åpnes for jakt nettopp i de område hvor det er mest
gjess. Derfor begrenses utvidet jakt til kun å gjelde annen hver dag i hele perioden, samtidig som
det er kun tillatt åjakte kun på dyrket mark og gjødslet beite (og inntil 30 meter fra dette) og med
døgnregulering. Denne begrensningen vil også minske konflikten overfor naturmiljø og friluftsliv.
Etter naturmangfoldlovens § 11 skal kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver. Jegerne
er ansvarlig for egen jaktutøvelse, og denne paragraf ansees ikke som relevant her. Etter § 12 i
samme lov skal man nytte miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Gjeldende jaktiovgivning
regulerer utøvelsen, i tillegg vil begrensingene i tid for utøvelsen sørge for de beste
samfunnsmessige resultatene.
Fylkesmannen mener at føringer i den lokale forskriften sammen med ordinære regler for jakt sikrer
kravene etter § 11.

—

Kommunene er i dialog med grunneiere og jegere for å sikre at jaktutøvelsen blir effektiv og godt
organisert. Det er svært viktig at utøvende jegere har godt kjennskap til begrensingene ved jakten.
Dette kan for eksempel sikres ved at kommunene innen jaktstart har et møte med disse hvor man
informerer om regler og blir enig om organisering. Vider er det viktig at man evaluerer årets
ordning etter avsluttet jakt, slik at man neste år kan bygge på årets erfaringer.
Konklusjon
Fylkesmannen åpner for utvidet jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner etter
Forskrft om jakt- ogfangsttider samt sanking av egg og dunforjaktsesongenefra og med]. april
2012 til og med 31.mars 201 7 fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. mars 2012, med
hjemmel i naturmangfoldloven og viltioven, § 3, punkt 1. Se forskriften øverst i dette brev. På
samme tid opphever Fylkesmannen lokal forskrift for Kvitsøy kommune av 26.07.2012.
For å hindre at de lokale gjessene trekker ut av området for tidlig og for å ta nødvendige hensyn til
naturmiljø, avgrenser Fylkesmannen jaktutøvelsen noe under tidlig jakt i forhold til kommunenes
forslag.
Kommunene bes om å lage en kort oppsummering av årets erfaringer og oversende denne til
Fylkesmannen. Erfaringene vil brukes ved neste utarbeidelse av forskrift. Oversikt over antall felte
gjess fra den utvidete jakten er viktig å f med i oppsummeringen.
Med hilsen
Audun Steinnes
fung. ass. fylkesmiljøvernsjef

Cathrine Stabel Eltervåg
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
Saksbehandler: Cathrine Stabel Eltervåg
Saksbehandler telefon: 51 56 89 15
E-post: fmrocsh@ftvIkesmannen.no
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Adresseliste:
Rennesøy kommune
Finnøy kommune
Kvitsøy kommune

Kopi til:
Miljødirektoratet
Statens naturoppsyn Miljødirektoratet
Sandnes kommune, landbrukskontoret
-

Postboks 24
Rådhuset
Kommunehusveien 6

4159
4160
4180

RENNESØY
FINNØY
KVITSØY

Postboks 5672 Sluppen
Postboks 5672 Sluppen
Postboks 583

7485
7485
4305

TRONDHEIM
TRONDHEIM
SANDNES

Side 5 av 5

