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Fastsetting av Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i Vest-Agder i
perioden 2017-2022

Det blir utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i Vest-Agder i perioden 20172022. Jakta starter 26. juli og varer frem til og med 23. februar. I perioden frem til
10. august kan det kun jaktes på dyrket mark og innmarksbeite og i tidsrommet kl.
04.00 – 10.00.
Bakgrunn
Vest-Agder fylkeskommune har anledning til å utvide jakttiden for kanadagås og stripegås
inntil 15 dager forkant og 2 måneder i etterkant av ordinært jakttid. Da Farsund kommune
anmodet fylkeskommunen om å fastsette forskrift om utvidet jaktstart for kanadagås for
inneværende jakttidsperiode, ble det utarbeidet et forslag til forskrift om omfattet jakttid for
både kanadagås og stripegås i hele Vest-Agder.
Forslag til forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås har blitt sendt på høring til
berørte parter. I tillegg har det blitt annonsert i 3 lokale aviser. Det har kommet inn
høringsuttalelser fra Kristiansand kommune, Lindesnes kommune, Mandal kommune,
Lindesnes kommune, Søgne kommune, Vennesla kommune, Norges jeger- og
fiskerforbund Vest-Agder og Agder bondelag. Alle innkomne uttalelser er positive til utvidet
jakttid.
Lovgrunnlag
I følge nasjonal forskrift 25. januar 2017 nr. 106 "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" § 3 om delegering av myndighet, har Vest-Agder fylkeskommune hjemmel til å
utvide jakttid for kanadagås og stripegås:
2. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen:
b. Fylkeskommunen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 15
dager i forkant av ordinær jakttid og i inntil to måneder i etterkant av ordinær
jakttid.
Vurdering
Kanadagås 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
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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 ikke en naturlig
tilhørende 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 det bør legges til rette for dette ved å utvide jaktiden 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.
Naturmangfoldloven (nml) § 5 om forvaltningsmål for arter gjelder ikke for kanadagås og
stripegås siden dette er fremmede arter som er uønsket i norsk natur. Det ansees derfor
ikke som relevant å vurdere konsekvensen av utvidet jakttid for bestandssituasjonen og
artenes utbredelse. Utvidet jakttid vil primært ha effekt på uttaket av gås, og effekten på
økosystemet er dermed begrenset, jf. nml § 10. Jakt fra 26. juli vil likevel kunne medføre
forstyrrelser for andre fuglearter, f.eks. grågås i en beite- og myteperiode hvor det normalt
ikke foregår jakt. I tillegg vil jakt kunne medføre uønskede forstyrrelser for lokalbefolkning
og andre brukere av utmark og områder i tilknytning til innmark. Med bakgrunn i blant
annet nml §§ 9 og 10 mener fylkeskommunen at jakta i perioden 26. juli til 10. august bør
begrenses til områder med størst skadepotensiale (dyrket mark og innmarksbeitemark) og
til tidsrommet kl. 04.00 – 10.00. Begrensningen vil gi de aktuelle gjessene samt andre
arter friområder og hvileperioder uten jaktpress. Nml §§ 11 og 12 vurderes ikke som
relevant i denne sammenheng.
I høringsforslag var det lagt opp til at jakta skulle begrenses til dyrket mark og beitemark.
Begrepet beitemark skulle i denne sammenhengen omfatte innmarksbeite. Siden begrepet
beitemark også kan forstås som utmarksbeite, bør ordlyden endres. Forskriftsteksten
under § 2 Utvidet jakttid endres derfor til "… kun tillatt å jakte på dyrket mark og
innmarksbeite, og i …" .
Vedtak
Med hjemmel i "Lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven)" og nasjonal
forskrift 25. januar 2017 nr. 106 "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" § 3 vedtar VestAgder fylkeskommune Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i Vest-Agder
i perioden 2017-2022 (se vedlegg).
Vedtaket kan ikke påklages.
Vedtaket ved første anledning bli referert for Vest-Agder fylkeskommune sitt hovedutvalg
for samferdsel, areal og miljø.
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Med vennlig hilsen

Diderik Cappelen
Fung. Seksjonsleder

Bård Andreas Lassen
rådgiver

Vedlegg: Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i Vest-Agder i perioden
2017-2022
Adresseliste:
Kommunene i Vest-Agder
Norges Bondelag Agderkontoret
Norges Jeger- og fiskerforbund - Vest-Agder
Agder bonde- og småbrukarlag
Norsk ornitologisk forening avd. Vest-Agder
Naturvernforbundet i Vest-Agder
FNF Agder
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Aust-Agder fylkeskommune
Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Vest-Agder v/Geir Nateland
Agder politidistrikt
Statens naturoppsyn, avd. Kristiansand.

