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Høring - Forskrift for utvidet jakt på kanadagås i Indre Østfold kommune 
 

Indre Østfold kommune søker i brev datert 2. mars 2020 om utvidet jakttid på kanadagås i 
kommunen.  

Indre Østfold kommune har stedvis store utfordringer med kanadagås på både badestrender 
og andre grøntarealer, samt i landbruket. Utfordringene er i hovedsak før ordinær 
jakttidsstart (10.8), og kommunen søker om 15 dagers tidligere jaktstart. På både offentlig og 
private områder er det forsøkt skadeavvergende tiltak i relativt stor utstrekning, med 
varierende suksess. I 2020 ønsker kommunen å intensivere tiltakene med f.eks. gåsegjerding, 
innflygningshinder, gasskanon, friområder og jakt, og sette tiltakene i et mer samlet system, 
for å forsøke og redusere utfordringene på mer permanent basis. Indre Østfold kommune har 
søkt Fylkeskommunen og Fylkesmannen om finansiering av forvaltningsplan på gås, men 
ønsker allerede nå å utvide verktøykassen for gåseforvaltningen kommunalt ved å søke om 15 
dagers tidligere jaktstart. 

Fylkeskommunene kan med hjemmel i § 3 pkt. 2 bokstav b i Forskrift 2017-01-25-106 om jakt- 
og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og 
med 31. mars 2022, 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.  

Viken fylkeskommune har vurdert tiltaket i tråd med bestemmelsene i lov av 19. juni 2009 nr. 
100 om forvaltning av naturens mangfold §§ 8-12. Vi anser at det foreligger nok kunnskap om 
bestanden av kanadagås i Norge og i Indre Østfold kommune til å vurdere tiltakets effekt på 
økosystemet, og kan ikke se at det beskrevne inngrepet vil medføre fare for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet. 

Basert på dette sendes vedlagte forskrift på høring. Høringsfristen er satt til 22. april.  

Endelig vedtak av forskriften vil skje i fylkestinget i Viken fylkeskommune. 

 

Vennlig hilsen 

Anne Beathe Tvinnereim Hilde Hermundsgård Reine 
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