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Tidlig start på jakt etter grågås i Leka, Vikna og Nærøy kommuner
Fylkesmannen fastsetter forskrift om jakt på grågås i perioden 26.7 til og med
9.8 for årene 2018-2021 i kommunene Leka, Vikna og Nærøy. Jakten skal
organiseres i de enkelte jaktfelt og skal kun skje på dyrket mark fram til ordinær
jaktstart. I perioden med tidlig jakt kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 24.00.
til kl. 10.00.
Vi viser til søknad mottatt hos Fylkesmannen i Trøndelag den 13.6.2018 fra
Leka, Vikna og Nærøy kommuner hvor det søkes om tidlig jaktstart etter grågås.
Til grunn for avgjørelsen ligger føringer og vurderinger i følgende dokumenter:
•

Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven).
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.
Fylkeskommunens myndighet til å utvide eller innskrenke jakttida for elg
og hjort og utvide jakttida på kanadagås og stripegås, samt
Fylkesmannens myndighet til å utvide jakttida for grågås og til å
innskrenke jakttida for kortnebbgås i Nord-Trøndelag. Retningslinjer
fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017.
Lokal forvaltningsplan for grågås for Leka, Nærøy og Vikna.

•
•

•

Fylkesmannen har i perioden 1.7.2018 til og med 20.7.2018 gjennomført høring
av forslag til forskrift om tidlig start på jakt etter grågås i kommunene Leka,
Vikna og Nærøy. Tidligjakten var foreslått i perioden 26.7 til og med 9.8 for
årene 2018-2021. Jakten var foreslått organisert i de enkelte jaktfelt og skal kun
skje på dyrket mark fram til ordinær jaktstart. Fylkesmannen har ikke mottatt
noen uttalelser til høringen.
Fastsetting av forskrift
Fylkesmannen i Trøndelag åpner for jakt på grågås fra og med 26. juli til og med
9. august for årene 2018-2021 i kommunene Leka, Vikna og Nærøy. Forskriften
(vedlagt) fastsettes med følgende forutsetninger:


Det åpnes for tidlig jakt på grågås i Leka, Nærøy og Vikna kommuner fra
og med 26. juli til og med 9. august for årene 2018-2021.
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Jakten skal organiseres i de enkelte jaktfelt og skal kun skje på dyrket
mark fram til ordinær jaktstart.
Det kan kun jaktes i tidsrommet fra kl. 24:00 til kl. 10:00.

Etter 9. august gjelder de ordinære jakttidene.

Med hilsen
Gry Tveten Aune (e.f.)

Bjørn Rangbru
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