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Vedtak om tidligjakt på gås på Nordarnøy

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som
saksnummer 53/15.

Vedtak
Jon G. Karlsen gis med hjemmel i forskrift av 01.09.1997 om felling av skadegjørende vilt,
tillatelse til felling av inntil 5 grågås. Fellingstillatelsen begrenses til den del av søkerens
eiendom på Nordarnøy hvor skaden faktisk skjer. Det kan kun jaktes på innmark (fulldyrket
og overflatedyrket mark samt innmarksbeite), og i randsonen inntil 50 meter fra innmark.
Dette gjøres for å redusere beiteskader. Samtidig vil en på denne måten bidra til at man
jakter på hele bestanden, ikke bare de som hekker seinest. Det siste vil trolig til en viss grad
motvirke ytterligere forskyvning mot tidlig hekking.
Felling må skje i tidsrommet kl 04.00 - 11.00.

Tillatelsen gjelder fra i dag fram til og med 20.08.09. Søker plikter å gi tilbakemelding om
utfallet av fellingen. Det vises videre til rundskriv fra DN nr 6/97 ang. generelle vilkår for
skadefelling.

Søkers begrunnelse
Som tidligere år søkes det også i år om tillatelse til tidligjakt på gås for å begrense
beiteskadene på enga. Våre årvisse problemer med nedbeiting av enga fra mengder med
grågås blir bare større og større år for år.
Årets gåsebestand er mildt sagt enorm, det har ikke vært så mye noen gang.
Det er de siste åra blitt tidligere klekking enn for noen år siden.
Det bør vurderes permanent tidligjakt slik som på Helgeland.
For meg personlig betyr det ikke noe men for Arne Jan som høster nå er det nesten
katastrofe med all beitingen.

Begrunnelse/Vurdering
Kommunen har over år gitt tillatelse til å starte jakta tidlig i august, på visse vilkår. Avfyring
av skudd og skremming ved å henge opp skutte fugler har vist seg å ha en viss effekt.

I 2014 ble det skutt 2 fugler under tidligjakta.

Kommunen har ikke utarbeidet handlingsplan for problemet.
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