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I Innledning/bakgrunn 
Den hurtig økende grågåsbestanden i kommunene Horten, Nøtterøy, Stokke, 

Tjøme og Tønsberg har gitt store skader for landbruket i området. I 2010 ble det 

arrangert et åpent møte i Tønsberg med grågås som tema hvor Arne Follestad fra 

Norsk Institutt for Naturforskning var foredragsholder.  

I tillegg til fremskynding av jakttidspunkt på høsten så tar forvaltningsplanen opp 

andre virkemidler som etablering av friområder for gjess. I Vestfold er det tidligere 

laget en forvaltningsplan for grågjess i Larvik kommune samt at jakttiden på 

kanadagås i Vestfold fylke er blitt fremskyndet med 15 dager. 

Nasjonalt arbeides det parallelt med å få til et registreringsprosjekt for 

grågåsstammen som befinner seg mellom Vestfold og Østfold. 

Organisering 

Gruppe 
Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av Lars Bøen Johnsen (Nøtterøy 

kommune), Heidi Hegna (Stokke kommune), Gørli Bruun Andersen (Tønsberg 

kommune), Rolf Magne Vindenes (Horten kommune), Svein Jakob Sømme fra 

Sem grunneierlag, gårdbruker Morten Bjertnæs, Ragnar Syvertsen Norsk 

Ornitologisk Forening – Vestfold (NOF-Vestfold), Øystein Rønning fra Norges Jeger 

– og Fiskerforbund Vestfold (NJFF-Vestfold) og Egil Soglo fra Statens Naturoppsyn.  

Rolf Magne Vindenes, Horten kommune, har vært sekretær for arbeidet. 

Referansegruppe 
Bjørn Bjerke Larsen (Tjøme kommune), Anne Beate Hekland (Tønsberg kommune), 

Gunn Henny Aasen – Borre grunneierlag, Aage Larssen – Borre jeger og fisk, 

Nøtterøy og Tjøme landbrukslag, Nøtterøy grunneierlag. 

II Mål 

Den nasjonale målsetningen for grågås fremkommer i DN rapport 1996-2: 
”Grågåsa skal bevares som en viktig og høstingsverdig del av kystfaunaen. 
Bestanden bør stabiliseres, eventuelt reduseres der skadeproblemene ikke kan 
løses på annen måte. Det skal fortsatt være slik at skadeproblemer forårsaket av 
jaktbare arter søkes begrenset gjennom å tilpasse bestanden til et akseptabelt 
skadenivå. Grågåsa skal fortsatt være en viktig jaktbar art i kystområdene, men 
beskatningstrykket og fordeling må ta sikte på å redusere skader i de utsatte 
områdene.  
Det skal tillates ekspansjon av grågåsbestanden i nye områder, og eventuelt i 
områder uten skadeproblemer.” 
For kommunene Horten, Nøtterøy, Stokke, Tjøme og Tønsberg så er de spesielle 
utfordringene i dette området knyttet til landbrukets produksjon av grønnsaker, 
engfrø, gress og korn på de samme arealene som gjessene nytter. Den lange 
vekstsesongen og store variasjonen i produksjonen gjør at landbruksarealene er 
interessante beiter for gjess over en stor del av vekstsesongen. 
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Grågås er naturlig hjemmehørende i området fra gammel tid og er en yndet og 

gjenkjennelig fugl for fuglekikking og som naturopplevelse.  I en forvaltningsplan 

som omhandler grågås er det flere hensyn og interesser å ivareta. Hvilket nivå på 

bestandsstørrelsen som er akseptabelt sett i forhold til skade på landbruksarealer 

og hvordan balansegangen mellom landbruksproduksjon og gås skal være er 

spørsmål som reiser seg. Likedan om en bedre tilrettelegging og organisering av 

den ordinære gåsejakten kan være en gunstig tilpasning.   

Forvaltningsplanen trenger flere verktøy og kombinasjoner av bruk og samler seg 
rundt disse mål: 

• Holde skadeomfanget for landbruksnæringen på akseptabelt nivå 
• Grågås er naturlig hjemmehørende i området og gir mange positive 

opplevelser 
• Grågås er en jaktbar ressurs 
• Opprettholde balanse mellom landbruksproduksjon og grågås 

 

III Grågås i kommunene (status/tilgjengelig kunnskap) 

Grågås (Anser anser) er den største av gjessene i Norge og kan bli 75-90 cm med 

en vekt på om lag 3,1 kg for hunnene og om lag 3,6 kg for hannene. 

Vingespennet kan bli opp til 180 cm.    

Grågås kom på 1980 tallet til skjærgården i Vestfold. I 2010 er den samlede 

bestanden på 3 – 4000 individer.  Den hekkende bestanden ligger ganske stabilt 

på 6 – 800 par. (Egil Soglo pers.med). Grågås kommer rett til hekkeplassene i 

skjærgården i slutten av februar fra tilholdsstedene i Nord- og vest Europa . Her 

legger den som oftest 5 egg i overgangen mars/april. Eggene klekkes deretter i  

første halvdel av mai. Grågjessene klarer seg i skjærgården til ungene klekkes.  

Myting (fjærskifte) skjer  i løpet av juni/juli. Da samles det store mytingsflokker i 

Oslofjorden. Innmarksbeitet skjer etter myting midt i juli. Da blir grågjessene 

værende til september. Ungfugl  hekker ikke.   Fjorårsungene går på innmark for å 

beite tidlig på våren. 

Overlevelsen på grågås er blitt større på de siste 30 årene. Dette kan komme av bedre 

forhold i vinterområdene og mindre jakt.  De har funnet sin nisje i skjærgården og så langt 

ser det ikke ut som at grågjessene fortrenger andre arter.   

Beiteskader 
Beiteskader fra gjess forekommer som regel på jordbruksareal med engfrø, korn, 
grønnsaker og konserves erter. Tidlig i vekstsesongen blir høstkorn plantene 
nappet opp med nebbet eller trampet ned.  På nysådd åker kan gås spise opp 
såkornet direkte og dermed redusere avlingen. Skadene kan bli forsterket hvis 
jorden er våt, da nedtramping fra gås kan føre til pakking rundt plantene og 
dermed redusert oksygentilførsel. Som en følge av dette kan plantene stagnere i 
vekst eller dø.  
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I grønnsak felt med salat og kålvekster kan en grågåsflokk gjøre store skader på 
kort tid. De økonomiske følgene fremgår ved at kostnadene ved å anlegge 
salatåker er på 7 – 8000 kr/daa. Inntekter er 30 000 kr/daa. Ved beiting av gås er 
dette kr 0,- og uten dekning av anleggskostnadene. 
 
Det er noen sjønære områder egnet for tidligproduksjon av grønnsaker som ikke 
lenger kan nyttes på grunn av grågås (Vallø). I grønnsaker kommer det i tillegg inn 
direkte ulemper med gåsemøkk. 
 

Tilgrising av friluftsarealer i skjærgården 
Når det gjelder ulemper forårsaket av gjess, har tilgrising med gåsemøkk på 
campingplasser, badeplasser og skjærgården fått oppmerksomhet. Likedan har 
Akersvannet fått mye gåsemøkk. En gås produserer ekskrementer ca en gang 
hvert 4-5 minutt og i løpet av et døgn kan den produsere hele 600 – 700 gram 
med avføring. En gåseflokk kan dermed legge igjen betydelige mengder avføring 
på enkelte lokaliteter. Det kan være nødvendig å få tatt ekskrementprøver som 
sendes inn til analyse for å undersøke hvorvidt de inneholder 
sykdomsfremkallende bakterier for mennesker. 
 

 
Bildene viser beiteskadd eng 19 mai 2009 til venstre og uskadd eng til høyre. Rød kork skimtes på 
høyre bilde. Foto: Hans Winge Sørensen, Langøy i Stokke. 

 
 

IV Rammer for forvaltning /Lov og forskrifter 

Grågåsbestanden som er i kommunene Horten, Nøtterøy, Stokke, Tjøme og 

Tønsberg trekker mellom flere land i Europa. Det er da nødvendig å se på hvilke 

konvensjoner og avtaler som gjelder for grågås. 

Internasjonale rammer 
• Bonnkonvensjonen – om beskyttelse av trekkende arter av ville dyr. 
• Vannfugleavtalen – regional avtale under Bonn-konvensjonen om vern av 

trekkende vannfugl. 
• Bernkonvensjonen – den europeiske naturvernkonvensjonen. 
• Ramsarkonvensjonen – om vern av våtmarksområder av internasjonal 

betydning. 
• Biodiversitetskonvensjon – om bevaring og bærekraftig bruk av biologisk 

mangfold. 
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Disse avtalene og konvensjonene gir forpliktelser som påvirker forvaltningen av 

grågås. Samtidig inneholder avtalene ulike bestemmelser om unntak, særlig i 

forhold til arter eller individer som volder skade.  

Forvaltning av gjess er et felles ansvar for alle land som berøres av arten. 

Problemene knyttet til skader forvoldt av gås må løses gjennom virkemidler som 

både ivaretar hensyn til gjessenes behov og samtidig ikke påfører enkeltbønder 

eller andre urimelige økonomiske belastninger (DN-rapport 1996-2).  

Nasjonale rammer 
I tillegg til de ulike internasjonale avtalene finnes nasjonale lover og retningslinjer 

for forvaltning av viltlevende arter som gjess. 

Naturmangfoldloven 
Forvaltningsmål for arter fremkommer i § 5 ved at ”…artene forekommer i 

levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder”.   

Naturmangfoldloven stiller krav til kunnskapsgrunnlag og føre var prinsippet når 

det skal iverksettes tiltak som har betydning for naturmiljøet. 

Viltloven 
I lov om viltet av 29. mai 1981 heter det i § 1: ”Viltets og viltets leveområder skal 

forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og 

artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode 

for landbruksnæring og friluftsliv.”  

Forskrift om felling av vilt som gjør skade 
Når det gjelder felling av vilt som gjør skade kan DN gi forskrifter om felling av 

bestemte viltarter i nærmere angitte tilfeller, uten hensyn til fredning og jakttider. I 

gjeldende  forskrift av 1 september 1997 (om felling av viltarter som gjør skade 

eller vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon) står det i punkt II B at 

kommunen kan gi tillatelse til felling av kanadagås og grågås når disse gjør skade. 

Forskriften understreker at skaden skal ha oppstått inneværende sesong, og i et 

omfang som er av vesentlig økonomisk betydning for den skadelidte, eller som vil 

få tilsvarende betydning om skaden fortsetter. 

 
Jakttidsrammer og jakttider på grågås 
Rammene for utøvelse av jakt er styrt gjennom viltloven og dens forskrifter. I 

”Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun” for perioden 

01.04.07-31.03.12, er det oppgitt jakttid for grågås (tabell 1). I tillegg er det tillatt å 

sanke egg fra grågås. 
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Tabell 1 Jakttidsrammer 

Art Ordinær jakttid 

(Fri jakt på hav og 
fjord, jf viltloven § 32) 

Rammer for utvidet jakttid (Fylkesmannens myndighet etter 
jakttidsforskriften § 3) 

Grågås 10.08 – 23.12 

(10.09 – 23.12) 

Jaktstart inntil 15 dager før ordinær jakttid når det foreligger 

en lokal forvaltningsplan. I denne perioden kan det jaktes fra 

kl 0400 – 1100. 

 
Sanking av egg og dun 
I forskriften åpnes det for at grunneier eller bruker kan sanke egg og dun. Med 

begrepet ”bruker” menes personer som tidligere har vært tilknyttet såkalte 

”fredlyste egg- og dunvær”. I Vestfold er det ikke sterke tradisjoner for ”egg- og 

dunvær” og i praksis blir det derfor kun grunneier som kan sanke egg og dun. 

Kommunene Nøtterøy og Tjøme eier store arealer som inngår i skjærgårdens 

friområder (se kart) . Disse kan være aktuelle plasser for sanking av egg ved 

grunneiers tillatelse.  For grågås kan Fylkesmannen gi tillatelse til sanking av egg 

etter 15 april i områder hvor dette inngår i en godkjent forvaltningsplan for grågås. 

Art Tidspunkt Kommentar 

Grågås Fram til og 

med 15. 

april 

Fylkesmannen kan gi tillatelse til sanking av egg fra grågås 

utover 15. april i områder hvor dette inngår i en forvaltningsplan 

for grågås. Fylkesmannen skal godkjenne det faglige innholdet 

og de tiltak som beskrives. 

Tabell 2. Tidspunkt for når grunneier og bruksberettiget kan sanke egg fra grågås reir 

Nasjonal handlingsplan for gjess 
I 1996 utarbeidet DN en handlingsplan for forvaltning av gjess (DN-rapport 1996-2). 

Dokumentet gir til dels klare tilrådinger for gåseforvaltningen i Norge. 

Handlingsplanen formulerer relativt tydelige forvaltningsmål for ulike arter av gjess. 

Generelt er det viktig å operere med et forvaltningsskille mellom arter som er 

ekstremt fåtallige, og de som er rimelig store og voksende og opererer som 

skadevoldere samt mellom arktisk hekkende gjess kontra arter som hekker i 

fastlands-Norge.  

• Gjess som biologisk ressurs skal forvaltes slik at levedyktige bestander og 
deres leveområder sikres både på kort og lang sikt. 

• Bærekraftig høsting av jaktbare bestander skal gis riktige rammevilkår, slik at 
jakt fungerer både som et effektivt forvaltningsverktøy og et attraktivt 
fritidstilbud. 

• Konfliktene mellom gjess og landbruksnæring må løses på en forsvarlig 
måte. 
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V Tiltak 

Jakt 

Jakt har lange tradisjoner i Norge. Ved utførelse av jakt høstes det av naturens 

overskudd ved at tilveksten i populasjonen utgjør jaktuttaket. Jakt kan også nyttes 

som et tiltak for å redusere bestander til et ønsket forvaltningsmål. Da tas mer en 

tilveksten ut. Når målet for bestandsstørrelsen er nådd kan jakten igjen legges på 

et nivå hvor avskytingen tilsvarer tilveksten i bestanden. Det er ikke lange 

tradisjoner for gåsejakt i Vestfold. I sammenheng med at grågåsbestanden har 

økt i størrelse har det vært økende interesse for jakt på grågås.  

Det bør derfor arbeides for å få ut informasjon omkring grågåsjakt. Slik informasjon 

kan utarbeides av de lokale grunneierlag og jegerorganisasjonene og må være 

tilgjengelig i blant annet de kommunale servicetorg. Informasjonen bør inneholde 

opplysninger om hvor det er mulig å jakte grågås, jakttider og tidspunkt, 

friområder for gås (områder uten jakt) og områder som krever kurs for gåsejakt. 

Områder som krever spesielle ferdigheter eller kurs for gåsejakt. 
Det er sammenfall mellom befolkningstette områder og gode jordbruksområder. 

Deler av disse er også attraktive områder for grågjess. Jakt i landbruksområder i 

nærheten av tettbygd strøk er et område hvor konfliktnivået kan bli høyt. 

Støyplage fra hagleskudd tidlig om morgenen kan av flere oppleves negativt. 

Andre kan oppleve utrygghet av våpenbruk ved jakt i landbruksområder i 

nærheten av tettbygd strøk. Den enkelte jeger har et selvstendig ansvar for at 

sikkerheten ivaretas. Det er likevel et spørsmål hvorvidt det for utøvelse av jakt i 

landbruksområder i nærheten av de befolkningstette områdene bør kreves at 

jegerne som jakter her har gjennomgått et kurs for sikker gåsejakt. 

På disse kursene bør det særlig settes fokus på  
- særskilte restriksjoner i området 
- sikkerhet (av hensyn til andre brukere, bebyggelse med mer) 
- artskunnskap 
 
Det er viktig at utøvelsen av jakt skjer sikkert, humant og etter gjeldende lov om 

jakt. 

For noen områder i Tønsberg (se kart) så vil det for 2011 være aktuelt med et 

informasjonsmøte i forkant av grågåsjakten. Dette møtet vil ta for seg retningslinjer 

for jakten. Møtet vil henvende seg til grågåsjegere, grunneiere og naboer. En av 

funksjonene for møtet vil være å varsle om jakten og aktiviteter knyttet til denne. 

For disse områdene kan det være aktuelt med jaktstart som sammenfaller med 

tidspunktet for nattero  etter politivedtektene (23 – 06). 

Tidspunkt for jaktstart 
På land så starter den ordinære grågåsjakten 10/8, mens den i skjærgården 
starter 10/9. 
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Tidligere jaktstart kan være et egnet virkemiddel for bestandsregulering så fremt 
det ikke fører til at grågjessene trekker sørover før tiden. Da er en like langt som før 
tiltaket ble iverksatt. Den beste effekten av tidligere jaktstart har det vært der hvor 
tidligere jaktstart har blitt kombinert med friområder for gås. Da har gjessene hatt 
tilgang på områder hvor de kan hvile trygt og det har samtidig vært nok gjess i 
jaktsesongen slik at jakt har vært et effektivt bestandsregulerende tiltak. 
Den tidligere jaktstarten er aktuell i tilknytning til jordbruksområdene på land.  

Fremskynding av jaktstart vil gi et bedre sammenfall med når gjessene starter 

beiting på arealene med korn og engfrø. Dette har hittil ofte skjedd i 

midten/slutten av juli. 

I skjærgården er det ikke aktuelt med tidligere jaktstart. Dette har sammenheng 

med annen bruk av skjærgården til friluftsliv samt at gjessene har tilgang til 

skjærgården som friområde fra jakt i denne perioden. 

Organisering av jakt 
Organisering av jakt gjennom grunneierlag og tilrettelegge for jakt. 
For å sikre at jakt kan være et effektivt bestandsregulerende tiltak så er det viktig 
at jakten skjer samordnet og planmessig.  
 
Det er viktig at jakten i kommunene Horten, Nøtterøy, Stokke, Tjøme og Tønsberg 
blir organisert på en måte som gjør det enkelt for jegere å skaffe jaktkort/tillatelse 
til å drive gåsejakt i de aktuelle områdene. En slik organisering kan gjøres gjennom 
grunneierlagene. En god organisering vil da  forenkle arbeidet med å gi ut 
informasjon omkring gåsejakt, innrapportering av gåseobservasjoner og 
fellingsstatistikk, samt gjennomføring av jaktkurs. 
I Tønsberg så ordnes gåsejakt gjennom Sem grunneierlag. I Horten kommune så 
ordnes gåsejakt gjennom Borre grunneierlag. I Nøtterøy så ordnes gåsejakt 
gjennom Nøtterøy grunneierlag.  
 
Felling av gås som gjør skade utenom ordinær jakttid 
I kommunene så har det vært etablert praksis at det har vært gitt fellingstillatelser 
utenom ordinær jakttid når gjess har gjort skade på landbruksarealer. Dette har 
vært et avbøtende tiltak når skremming og jaging har vært prøvd uten godt 
resultat.  
 
Informasjonstiltak/kurs for grønnsaksprodusenter, grunneiere og jegere. 
Jaktkurs for gås i regi av NJFF- Vestfold. Informasjonsmøter for temaet grønnsaker 
og gås. 
Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus har utarbeidet en brosjyre om gåsejakt. 
Denne finnes ved å følge linken 
http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/33669015.PDF 
 
 
Vernede områder  
I området som dekkes av forvaltningsplanen så finnes det flere verneområder 
hvor gjess kan finne et hvilested eller foreta næringssøk hvor de er fri fra 
menneskelig påvirkning : 
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• Akersvannet Naturreservat (Stokke, Tønsberg) 
• Presterødkilen naturreservat (Tønsberg) 
• Ilene naturreservat (Tønsberg) 
• Borrevannet naturreservat (Horten) 
• Naturreservat /fuglefredningsområder i skjærgården (Nøtterøy/Tjøme) 

 
Friarealer 
I tilknytning til prosjektet tilbakeføring av gamle beitemarker i Presterødkilen 
(Tønsberg) så eier Tønsberg kommune et areal med dyrket mark hvor 
leiekontrakten med dagens bruker går ut 2011. Dette arealet kan være naturlig å 
knytte opp til dette prosjektet slik at beiteområdet og friområdet for gås kan 
utvides. I friområdene har gjessene et trygt sted å være og at de dermed 
foretrekker å beite i friområdet enn på andre mer risikofylte steder. Når jakten 
starter vil gjessene kunne trekke til disse områdene for å hvile, i stedet for å foreta 
lengre trekk vekk fra området slik at det blir igjen gjess å jakte på. Funksjonen av 
friområder for gås vil være størst litt ut i jakten når gjessene er ferdig med hekking 
og myting. De er da klare for å bevege seg mellom ulike områder, blant annet 
mellom attraktive beiteområder. Slike friområder for gjessene er med å øke 
sannsynligheten for at de ikke legger ut på lange trekk tidlig i jaktperioden.  
 

 
Bildet viser friarealet i Presterødkilen.  Foto: Gørli Bruun Andersen 2010 

 

 
Håndtering av egg 
Redusering av antall egg enten i form av eggpunktering eller plukking av egg. 
Dette må skje i skjærgården under hekkefasen i tidspunktet mars/april. Sanking av 
grågåsegg tilhører grunneierretten og kan gjøres i tiden til og med 15 april. Det er 
åpnet for at Fylkesmannen kan gi tillatelse til sanking av egg utover 15 april hvor 
dette inngår i en forvaltningsplan for grågås. 
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Eventuell eggsanking kan ordnes på flere måter:  skjærgårdstjeneste, historielag, 

frivillige. Denne organiseringen må være plass innen sesongen 2012. For at 

eggsankingen skjer på en grei måte er det nødvendig at arbeidet skjer i 

samarbeid med Norsk ornitologisk Forening- Vestfold.  Grågåsegg fra skjærgården 

i Vestfold har fortrinn som lokal og kortreist mat. Undersøkelse for tungmetaller og 

miljøgifter skjer etter kontakt med Mattilsynet. 

Det er interesse for å ivareta den kulturhistoriske siden av eggsanking. Forslaget er 

tatt godt i mot av organisasjons sammenslutningen Ytre Oslofjord 

(ytreoslofjord.no). Den lokale grågåsstammen legger eggene hovedsaklig i 

Nøtterøy og Tjøme skjærgården. De største grunneierne her er kommunene 

Nøtterøy og Tjøme. Eventuelt samtykke fra grunneier vil det da være de 

respektive formannskap som gir.  

Skremming 
Det finnes en rekke måter for å skremme gjess bort fra områder hvor de påfører 
skade eller ulempe. Dette kan være: 

• fugleskremsel, som jevnlig må varieres i utseende 
• utøve jegeratferd, og avfyre løsskudd 
• bruk av gjeterhund 

 
Fysiske tiltak (gjerding, forlenget ugrasluking med tilstedeværelse i åker) 
Et lavt gjerde i jordekanten ned mot vann kan være effektive for å hindre at gjess 
beveger seg opp fra vann for å beite. Det beste er om gjerdet er laget av planker 
eller stokker uten impregnering. Slike gjerder kan også enkelt lages slik at de kan 
hektes på eller av etter behov. Hvis det skal kombineres med husdyr på beite kan 
sauenetting benyttes. 
 
Leie av arealer 
I Danmark så eier/leier organisasjoner dyrket mark som friområde for gås. Bess 

Jahres minnefond kan søkes om penger for støtte til leie av arealer som friområde 

for gås i Vestfold. Mulighet for å søke her har grunneiere og eventuelt 

grunneierlag. 

Erstatningsordning for landbruket 
Arbeide for erstatningsordninger for landbruket som blir berørt av skader påført av 

grågås. I Nord Trøndelag og Nordland er det etablert erstatnings ordninger for 

skade fra hvitkinn- og kortnebb gås. 

Nye prosjekter 
Etablere et prosjekt som dokumenterer gåseskader på  åker og avling. Kontakt 
med Fylkesmann og Norsk landbruksrådgivning Viken (NLR-Viken). Det er av 
betydning å vite omfanget av skader før tiltak settes inn slik at virkningen av 
tiltakene blir målbare. 
 

Evaluering/justering/dynamisk tilpasning 

Det er naturlig at tiltaksplanen evalueres etter 2 til 3 år. 
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i Tabell over prioriterte forebyggende tiltak mot skader forvoldt av grågås 

Tiltak Prioritering Ansvar Kommentar 

Etablering av 
friområde 

Høy Kom,/Fylke Omfatter tilstrekkelig store områder med godt 
beite, gjerne aktivt skjøttet for formålet. 
Benyttes i kombinasjon med skremmetiltak. 

Leie av arealer  Middels Fylke, Org Tiltaket virker bra. Finansiering ? 

Gjerding mot 
vann/beite 

Høy Grunneier Kan ha god effekt mellom dyrket mark og 
vann på forsommeren før ungene er 
flyvedyktige. 

Tilrettelegge jakt Høy Grunneierlag Bedre organisering av jakt kan øke uttaket 
og minke bestandsveksten. 

Tidlig jaktstart Høy Kom./Fylke Aktuelt som bestandsregulerende 
virkemiddel. 

Bruk av hund til 
skremming 

Høy Grunneier Bruk av gjeterhunder eller annen hund i 
løpestreng. 

Manuell 
skremming 

Middels Grunneier Arbeidskrevende. Kombineres med 
friomåder for å unngå forflytning av 
gåseproblem 

Kontrollert 
eggsanking 

Høy Grunneier 

NOF-Vestf 

Aktuelt med sanking av egg i Nøtterøy og 
Tjøme skjærgården. Samarbeid med Norsk 
Ornitologforening-Vestfold 

Eggpunktering Lav Gr.eier /NOF-
Vestfold 

 Nøtterøy og Tjøme skjærgården. 
Samarbeid med Norsk Ornitologforening-
Vestfold  

Skadefelling  Middels Kom./Gr.eier Tiltak som er aktuelt utenom ordinær 
jakttid ved akutte skadetilfeller 

Innflygingshinder Lav Grunneier Erfaringer fra andre steder i landet viser 
mindre effekt på grågås 

Nye Prosjekt Høy Kom./Fylke/Gr.eier 

 

Dokumentasjon av gåseskader 

Erstatningsordning 
for produksjonstap 

 

Middel Fylke/Grunneier  Arbeide for egen ordning 

Jaktkurs for grågås Høy NJFF-Vestf Viderekommende kurs for gåse jakt 
landbruksområder i nærheten av tettbygd 
strøk. Et annet for alminnelig gåsejakt 

Informasjonstiltak Høy Kom/Fylke/Gr.eier Rettet mot grønnsaksprodusenter, 
grunneiere, jegere og beboere i nærheten 
av jaktområder 
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