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Melding om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås 2017 - 2022
i Telemark
Vedtak
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, § 3 punkt 2b, innfører Telemark fylkeskommune forskrift om utvida
jakttid på kanadagås og stripegås, slik at det åpnes for jakt på disse artene i perioden 26. juli til
28./29. februar i hele fylket. Forskriften kunngjøres på lovdata i løpet av kort tid og gjelder for
perioden fram til og med 31. mars 2022.
Bakgrunn:
Jakttiden for kanadagås og stripegås er 10. august – 23.desember. Fylkeskommunen har 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 henhold til naturmangfoldloven skal de miljømessige prinsippene i §§ 8 - 12 legges til grunn ved
utøving av offentlig myndighet. Fylkeskommunen kan ikke se at tidligere jaktstart på kanadagås og
stripegås kommer i konflikt med disse prinsippene. Kunnskapsgrunnlaget som det pekes på i § 8 er
basert på rapporter, jaktstatistikk og erfaringer som tilsier at tidligere jaktstart vil kunne redusere
bestanden av kanadagås og være et godt virkemiddel for å redusere beiteskader på innmark.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å kunne fatte vedtak om utvidet jakttid i
Telemark. Tiltaket blir vurdert som forvaltningsmessig forsvarlig, ønskelig og uten uheldige
konsekvenser for naturmiljøet, herunder andre arter. Hensynet til andre arter veier tungt ved
fastsettelse av forskriften. Det vurderes som mer fordelaktig for andre arter at det legges til rette for
økt jakttrykk på kanadagås og stripegås, enn eventuelle ulemper andre arter kan få knyttet til
forstyrrelser forbundet med denne jaktutøvelsen. Det innføres derfor ikke begrensninger for når tid
på døgnet jaktutøvelsen kan skje eller begrensninger geografisk (for eksempel begrenset til dyrka
mark) slik det gis mulighet til gjennom utformingen av den lokale forskriften.
Fylkeskommunen sendte på høring forslag om å utvide jakttiden for både kanadagås og stripegås i
hele fylket for perioden 26. juli - 23. februar. I forkant av denne høringen har fylkeskommunen
mottatt flere henvendelser fra kommunene i fylket om utvidet jakt på respektive arter.
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Det har kommet inn 8 høringsuttalelser innen fristen. Alle høringssvarene gir full tilslutning til
fylkeskommunens forslag om utvidelse av jakttiden på kanadagås og stripegås både i forkant og
etterkant av ordinær jakttid. Norges Jeger og fiskerforbund-Telemark (NJFF-Telemark) påpeker
imidlertid at jaktstart for utvidelsen i etterkant av ordinær jakttid er satt fra 2. januar, noe de mener
er prinsipielt feil, da «julefredningen» opphører 31.12. I tillegg ber de fylkeskommunen undersøke
om jaktslutt kan settes til 28./29. februar da dette samsvarer bedre med øvrige jakttider.
Fylkeskommunen er enige med NJFF-Telemark sine anmerkninger, og har i den forbindelse avklart
med Miljødirektoratet v/Erik Lund for når man kan sette slutttidspunkt for utvidet jakt på kanadagås
og stripegås. I følge Miljødirektoratet skal man ikke ta hensyn til «julefredningen» ved fastsettelse
av utvidet jakt på kanadagås og stripegås i etterkant av ordinær jakttid. Sluttidspunkt for utvidet jakt
på respektive gåsearter kan derfor utvides til 28./29. februar. Fylkeskommunen anser at endring av
dato for jaktslutt ikke vil medføre vesentlige endringer fra høringsforslaget, da man har hørt på en
utvidelse av jakten i to måneder i etterkant av ordinær jakttid. Etter avklaringer med
Miljødirektoratet velger vi derfor å justere §2 i forskriftsteksten, og følgende tekst vil derfor være
gjeldende;
§ 2. Utvidet jakttid
Jakttid for kanadagås og stripegås utvides med 15 dager i forkant og to måneder i etterkant av
ordinær jakttid. Jakttiden er da fra og med 26. juli til og med 28./29. februar. Utvidelsen gjelder
for kanadagås og stripegås i hele Telemark fylke i jakttidsperioden 2017–2022.
Det har ikke kommet innspill i høringsrunden som tilsier at forslaget om utvidet jakttid på
kanadagås og stripegås bør endres på noe punkt. Man har oppfatning av at naturmangfoldlovensog jakttidsforskriftens vilkår og forvaltningslovens forutsetninger for fastsettelse av lokal
jakttidsforskrift er oppfylt. Biologisk vurderer man det som forsvarlig å starte jakten på kanadagås
og stripegås så tidlig som 26.juli. En støtter seg her på Miljødirektoratets vurderinger vedrørende
ungenes flygedyktighet og avhengighetsforhold til foreldrene.
Fylkeskommunen anser det derfor som biologisk forsvarlig og forvaltningsmessig riktig med utvidet
jakttid på kanadagås og stripegås i Telemark. Utvidet jakttid kan være et godt virkemiddel for å
redusere beiteskader på innmark og redusere konflikter på friområder. Det kan dessuten virke
ressurssparende i forhold til kommunenes forvaltning av skadefellingstillatelser. Forskriften
kunngjøres på lovdata i løpet av kort tid.
Med vennlig hilsen
Ole Bjørn Bårnes
Ole.Bjorn.Barnes@t-fk.no
+47 35 91 72 09
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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