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Godkjenning av lokal forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås i 

Levanger kommune 2019-2022 og anmodning om tidlig jaktstart på grågås 

i Levanger kommune. 

 

Levanger kommune har utarbeidet en lokal forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås for 

perioden 2019-2022. Den foreslåtte forvaltningsplanen er godkjent og vedtatt i viltnemnda. 

Forvaltningsplanen sendes nå til fylkesmannen i Trøndelag for godkjenning og anmodning 

om at det åpnes for tidlig jaktstart på grågås i Levanger kommune. 

 

Viltnemnda i Levanger vedtok i møte 28.2.2019 at forslag til forvaltningsplan for 

kortnebbgås og grågås skulle sendes på høring. Forslag til forvaltningsplan ble sendt på 

høring 5. mars 2019 med høringsfrist 17. april 2019. Etter å ha mottatt høringssvar vedtok 

viltnemnda i Levanger forvaltningsplanen 5. juni 2019. Forvaltningsplanen skal være et 

verktøy for å gjøre gode, kunnskapsbaserte valg i forvaltningen av grågås og kortnebbgås i 

kommunen. 

 

Formålet med å starte jakta på grågås tidligere er i hovedsak å begrense skadeomfanget på 

dyrka mark. Jaktuttaket kan økes dersom jakta kan foregå over en lengre periode før 

gjessene trekker sørover. Det er ikke gitt dispensasjon for skadefelling av grågås i Levanger 

kommune på våren og man ønsker primært å regulere bestanden ved ordinær jakt. 

Levanger kommune anmoder Fylkesmannen i Trøndelag om å godkjenne forvaltningsplanen 

og åpne for jakt på grågås så tidlig som mulig, dvs. 15 dager før ordinær jaktstart. Det vil 

kun være aktuelt å åpne for jakt på grågås som beiter på innmark. Jakta skal være organisert 

og tilrettelagt slik at uttaket optimaliseres og skadeomfanget minimaliseres.  

Med hilsen 

 

 

Rune Sørholt 

utvalgssekretær Viltnemnd 
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