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Søknad om tidligjakt på grågås og utvidet eggsanking
På vegne av kommunene Vega, Herøy, Dønna og Alstahaug søkes det om fortsatt tidligjakt på
grågås og utvidet eggsanking. Kommunene ønsker å videreføre tiltakene med tidligjakt og
utvidet eggsanking også for 2018.
Det søkes dispensasjon fra § 6 i forskrift om jakt og fangsttider om utvidet eggsanking fram
til 15. mai 2018. Ordningen ønskes videreført i alle kommuner i henhold til tidligere
søknad for årene 2015 - 2017.
Perioden med eggsanking ønskes utvidet til 15. mai pga. sen vår. Det ligger enda mye snø på
bakken og grågåsa er ikke observert enda. Det er derfor grunnlag å anta at egglegging kan bli
senere enn tidligere år slik at det vil være hensiktsmessig å utvide fristen til 15. mai.
Når det gjelder tidligjakt ønsker vi å videreføre ordningen med morgenjakt i Herøy, Dønna og
Alstahaug og ettermiddagsjakt på Vega, likt som 2017.
Kommunene Herøy, Dønna og Alstahaug søker om tidligjakt på grågås i perioden 26. juli –
9. august 2018, i tidsrommet kl. 04.00 – 10.00. Områdene som er aktuelle er de samme som
tidligere søknad.
Vega kommune søker om tidligjakt på grågås i perioden 26. juli - 9. august 2018, i
tidsrommet kl. 16.00 – 22.00. Aktuelle områder er de samme som tidligere søknad.

Postadresse:
Rørøyveien 10
8980 VEGA

Besøksadresse:
Rådhuset

E-post:
postkasse@vega.kommune.no

Internett:
www.vega.kommune.no

Telefon: 75 03 58 00
Telefaks: 75 03 51 01

Bankkto.: 4535.10.00086
Org.nr.: 941 017 975

Søknaden om utvidet eggsanking og tidligjakt begrunnes med at det fremdeles er et stort
konfliktnivå mellom landbruksinteresser og grågås. Forvaltningsplan for gås for de gjeldende
kommuner gikk ut i 2017. I påvente av regional plan for gås i Nordland, har kommunene
besluttet å videreføre gjeldende forvaltningsplan også i 2018, og ønsker å videreføre tiltakene
som har fungert i løpet av planperioden.

Med hilsen

Ove Horpestad
jordbrukssjef
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