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Søknad om godkjenning av lokal forvaltningsplan for grågås i Namsos 
kommune, samt søknad om utvidelse av jakttid med 15. dager. 

Med bakgrunn i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for sesongene fra og 
med 1. april 2017 til og med 31.mars 2022 §3 1a søkes det om godkjenning av vedlagte 5 årig 
lokale forvaltningsplan for grågås i Namsos kommune. 
 
Med bakgrunn i godkjent forvaltningsplan søkes det om åpning av jakt på grågås i perioden fra 
og med 26. juli til og med 9. august (15 dager før ordinær jaktstart). Det søkes om jakt i 
tilknytning til innmark daglig i tidsrommet fra kl. 24.00 til kl. 10.00. 
 
Sanking av egg er ett tiltak som er satt opp i den lokale forvaltningsplanen. 
I de berørte områdene er det også kartlagt at gjessene sjeldent starter hekkingen før 15.04, som er 
siste dag for ordinær eggsanking. For at eggsanking skal kunne være et bestandsregulerende 
tiltak, er det derfor avgjørende at tidsperioden forlenges. Med utgangspunkt i 
«jakttidsforskriftens» §6 søkes det om utvidet tid for sanking av egg fra grågås t.o.m. 1. mai i 
perioden 2020-2023. 
 

Saksopplysninger 
I Namsos kommune er det nylig utarbeidet en 5-årig forvaltningsplan for grågås 2019 - 2023. 
Fra og med 2020 vil planen bli lagt til grunn for forvaltning av grågås i den nye Namsos 
kommune. 
Landbruket i kommunen har hatt en økende utfordring med grågås som beiter på 
landbruksarealer og forårsaker avlingsskader. Denne utfordringen har blitt større og større for 
hvert år. 
Det er i 2018–19 gjennomført et prosjekt med utarbeidelse av lokal forvaltningsplan for grågås, 
som et forsøk på å dempe avlingsskadene i landbruket i årene fremover. 
Det er oppnevnt en lokal referanse/styringsgruppe til prosjektet, (viser til forvaltningsplan) 
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Arbeidet med planen er gjennomført med faglig støtte fra Norges bondelag v/Ove Martin 
Gundersen og NINA v/Ingunn Tombre. 
Det er arrangert ett åpent møte i Namsos hvor temaet var grågås og gåseforvaltning, hvor 
Gundersen og Tombre var tilstede og orienterte. 
 
Vi har fått napp hos to studenter ved Nord universitet som skal benytte registering av grågås-
forekomsten i Namsos som bacheloroppgave. De gjennomfører feltarbeid sommeren 2019, 
Når denne oppgaven er ferdigstilt våren 2020 vil vi supplere forvaltningsplanen med noe mere 
konkrete bestandsdata for områdene rundt Namsos og Vemundvik. 
 
Det vil også bli gjennomført forsøk med utgjerding av grågås på enkelte områder. 
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