Saksframlegg

Saksnr.: 2020/94486

Behandlet av

Møtedato

Fylkesrådet

30.04.2020

Utvalgssaksnr.

Vedlegg:
1

Forskrift om utvidet jakttid på kanadagås indre østfold

Fastsettelse av forskrift om utvidet jakt på kanadagås i Indre
Østfold kommune
Fylkesrådets forslag til vedtak
Fylkestinget vedtar med hjemmel i § 3 pkt. 2 bokstav b i 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 av
25. januar 2017 å 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 i Indre Østfold kommune.
Forskriften trer i kraft fra dato for fylkestingets vedtak og gis varighet til 31. mars 2022.
Forskriften skal kunngjøres i Norsk Lovtidend avd. II og på kommunens hjemmesider.
02.04.2020
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim
fylkesråd for klima og miljø

Bakgrunn for saken
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.

Fakta
Fylkeskommunene kan med hjemmel i § 3 pkt. 2 bokstav b i Forskrift 2017-01-25-106 om jaktog 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.

Problemstillinger og alternative løsninger
Økt jakttrykk på kanadagås er bare et av mange tiltak som Indre Østfold kommune setter inn
for å redusere skader på avlinger og andre områder. Økt jakt kan medføre mindre behov for
skadefellinger.

Vurdering
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.
Fylkeskommunen har også vurdert konsekvensene for annet friluftsliv som ubetydelige. Det
meste av jakten foregår fra klokken 04.00 til 10.00. Samtidig dreier utvidelsen seg om kun 15
dager, mens ordinær jakttid er fra 10. august til 23. desember, så de ekstra ulempene er
svært begrenset.
Forskriften ble sendt på høring til relevante høringsparter med høringsfrist 22. april. På grunn
av at det er fylkestinget som har vedtaksmyndighet i forskrifter som berører innbyggernes
rettigheter så er det viktig at fylkestinget får saken til behandling slik at Indre Østfold kan få
svar på sin søknad før jaktsesongen starter.
Det har kommet inn to høringsinnspill, og begge støtter forslaget. En oppsummering, med
fylkeskommunens vurdering av innspillene, ligger vedlagt saken.

Konsekvenser
Forskriften ventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vedtakskompetanse
Fylkestinget som har vedtaksmyndighet i forskrifter som berører innbyggernes rettigheter.
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