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Høring - forslag om utvidelse av jakttid for kanadagås og stripegås i Vest-Agder i
perioden 2017-2022.
Jakttiden for kanadagås og stripegås er 10.8 – 23.12. Fylkeskommunen har imidlertid
anledning til å fastsette forskrift som åpner for jakt inntil 15 dager i forkant og i inntil to
måneder i etterkant av ordinær jakttid, jf. Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av
egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.
I forrige jakttidsperiode ble jakttiden for kanadagås og stripegås utvidet med 15 dager i
forkant og 2 måneder i etterkant i Farsund kommune. Kommunen har nå bedt om at dette
videreføres i inneværende periode frem til 2022. Vest-Agder fylkeskommune sender derfor
forslag til forskrift for utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i perioden 2017-2022 på
høring. Av hensyn til samordnet jakttid foreslås det at forskriften omfatter alle kommunene
i fylket.
Kanadagås er en svartelistet art som ble innført til Norge for første gang på 1930-tallet. I
tiden frem mot 1980-tallet ble det satt ut rundt mer enn 750 individer i Sør-Norge. Formålet
var å øke antall jaktbare arter. I 1984 ble den norske bestanden anslått til rundt 5000 7000 individer etter hekking, mens den var økt til rundt 15 000 individer på slutten av
1990-tallet. Bestanden ser ut til å ha økt ytterligere etter det. Ut fra fellingstall ser
bestanden i Vest-Agder ut til å ha gått noe tilbake de siste årene. Mens det ble felt rundt
550 gås i 2000 ble det felt i overkant av 200 gås i 2014. Det rapporteres likevel om
ulemper knyttet til nedtramping og beiting på dyrket mark ulike steder i fylket. Andre
ulemper med arten kan være tilgrising av parker og badestrender, aggressiv adferd overfor
andre arter, hybridisering av med andre arter som grågås, sædgås og grågås og mulig økt
smittespredning av sykdom.
Stripegåsa finnes normalt i parker, zoologiske hager og private kolleksjoner rundt om i
Europa. Jevnlig rømmer imidlertid enkeltindivider og små grupper for så å dukke opp i
ulike våtmarksområder – blant annet i Norge. Stripegås er dermed en fremmed art i Norge.
Økningen i antall observasjoner tyder på at arten er i ferd med å etablere faste bestander.
I Svartelista er arten registrert med potensiell høy risiko for spredning. Det er i tillegg
rapportert om at stripegås hybridiserer med kanadagås og grågås.
Både kanadagås og stripegås er fremmede arter som blant medfører ulemper for
landbruksnæring og naturmangfold. Det er derfor ønskelig at bestandene reduseres. VestAgder fylkeskommune mener at det bør legges til rette for dette gjennom utvidet jakttid på
artene. Det foreslås at jakttiden utvides med 15 dager i forkant og to måneder i etterkant
av ordinær jakttid. Ny jakttid blir da fra og med 26. juli til og med 23. februar. Jakt fra 26.
juli vil imidlertid kunne medføre forstyrrelser for både andre arter, lokalbefolkning og andre
brukere av utmark og områder i tilknytning til innmark. Fylkeskommunen mener derfor at
jakt på kanadagås og stripegås i perioden 26. juli til 9. august kun bør skje på områder
med størst skadepotensiale (dyrket mark og beitemark), samt i tidsrommet 04.00 – 10.00.
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Den foreslåtte begrensningen vil også gi de aktuelle gjessene samt andre arter friområder
og hvileperioder uten jaktpress.
Eventuelle merknader kan sendes til Vest-Agder fylkeskommune, postmottak@vaf.no
innen 15. juni 2017. Vi ber spesielt om tilbakemelding på om den enkelte kommune ønsker
å bli omfattet av forskriften eller ikke.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Bård Andreas Lassen, rådgiver i Vest-Agder
fylkeskommune, e-post: bal@vaf.no, telefon: 38 07 46 21.
…………………
Dette brevet vil ved første anledning bli referert i fylkeskommunens hovedutvalg for
samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget).

Med vennlig hilsen
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Fung. Seksjonsleder
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