
 

 

Møteprotokoll 

 

 

 

Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Skriftlig saksbehandling 

Dato: Innen 17.03.2017 

 

De faste medlemmene svarte skriftlig: 

Navn Funksjon Representerer 

André Møller LEDER AP 

Hilde Sprækenhus NESTL AP 

Berit Wika MEDL AP 

Ann-Hege Lervåg MEDL SP 

Arnstein Hanssen MEDL SP 

   

 

 

Merknader 

Sak 22/17 

 

Saken ble sendt medlemmene på e-post 15.03.17, med svarfrist innen 17.03.17. 

 

  

  

 

 

Underskrift: 

 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 



______________________ ______________________ _______________________ 

 

  



Saksliste 

Utv.saksnr Innhold Unntatt off. 
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PS 22/17 Søknad om skadefelling grågås 2017 

Rådmannens innstilling 

Viltnemda i Vega kommune velger å imøtekomme søknad om betinget felling av skadegås i henhold 

til disse punktene: 

 

1. Det er grunneier/bønder som har lidt/lider økonomiske tap, som kan søke om tillatelse til å felle 

skadegås. 

2. Søknaden skal skrives på særskilt skjema som en får ved henvendelse til Vega kommune ved 

jordbrukssjefen. Grunneiere/brukere som er med på liste fra Vegajakt behøver ikke å søke særskilt. 

3. Grunneier/bønder som oppfyller alle vilkår i henhold til søknadsskjema, kan få tillatelse. 

Søknaden skal være undertegnet. 

4. Tillatelsen gjelder fra innvilgning til start av evt. tidligjakt, fra mandager kl. 00.00 til fredager kl. 

13.00. Tillatelsen gjelder ikke bevegelige helligdager. 

5. Tidsperiode: Første del gjelder fra ankomst av gås og fram til hekking. Det skal være opphold i 

hekketida. Etter det gjelder tillatelsen hele døgnet, men regler i viltloven om forsvarlig bruk av våpen 

og avliving skal følges. 

6. Bruk av kunstig lys og motoriserte kjøretøy er ikke tillatt brukt under skadefelling. 

7. Skadegås skal bare felles på drevet fulldyrket mark – det skal ikke felles flere gås en det som er 

nødvendig for å holde grågåsa borte fra innmarka. 

8. Tall på gås som kan felles: Det kan felles inntil 6 gås pr. tillatelse i hele perioden. Det skal gis 

tilbakemelding til kommunen på antall felte skadegås i perioden, jfr. pkt. 11 og pkt. 5 i retningslinjer 

for vilt som gjør skade. Rapport om felling skal leveres til kommunen så snart som mulig og innen 

10.08.17. 

9. Felte skadegås skal brukes til best mulig skremsel mot annen skade gås. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 17.03.2017  

 

Skriftlig saksbehandling: 



Formannskapets faste medlemmer fattet, etter skriftlig saksbehandling, følgende enstemmig vedtak: 

 

Viltnemda i Vega kommune velger å imøtekomme søknad om betinget felling av skadegås i henhold 

til disse punktene: 

 

1.  Det er grunneier/bønder som har lidt/lider økonomiske tap, som kan søke om tillatelse til å 

felle skadegås. 

2.  Søknaden skal skrives på særskilt skjema som en får ved henvendelse til Vega kommune ved 

jordbrukssjefen. Grunneiere/brukere som er med på liste fra Vegajakt behøver ikke å søke 

særskilt. 

3.  Grunneier/bønder som oppfyller alle vilkår i henhold til søknadsskjema, kan få tillatelse. 

Søknaden skal være undertegnet. 

4.  Tillatelsen gjelder fra innvilgning til start av evt. tidligjakt, fra mandager kl. 00.00 til fredager 

kl. 13.00. Tillatelsen gjelder ikke bevegelige helligdager. 

5.  Tidsperiode: Første del gjelder fra ankomst av gås og fram til hekking. Det skal være opphold i 

hekketida. Etter det gjelder tillatelsen hele døgnet, men regler i viltloven om forsvarlig bruk 

av våpen og avliving skal følges. 

6.  Bruk av kunstig lys og motoriserte kjøretøy er ikke tillatt brukt under skadefelling. 

7.  Skadegås skal bare felles på drevet fulldyrket mark – det skal ikke felles flere gås en det som 

er nødvendig for å holde grågåsa borte fra innmarka. 

8.  Tall på gås som kan felles: Det kan felles inntil 6 gås pr. tillatelse i hele perioden. Det skal gis 

tilbakemelding til kommunen på antall felte skadegås i perioden, jfr. pkt. 11 og pkt. 5 i 

retningslinjer for vilt som gjør skade. Rapport om felling skal leveres til kommunen så snart 

som mulig og innen 10.08.17. 

9.  Felte skadegås skal brukes til best mulig skremsel mot annen skade gås. 

 

 

 

 


