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Forvaltning av gjess; 
det er verktøy i verktøykassa!

Kjell Heggelund

google.com

Hva er det med gjess som gjør dem så
attraktive for jegeren?

Hva er det med gjess som gjør dem så 
utfordrende for landbruket?



o Plantespisere
o Primærproduksjon enten over bakken eller under
o Foretrekker

- høyt protein-innhold
- høyoppløselige karbohydrater
- lett fordøyelig
- høyt vanninnhold
- lavt fiberinnhold



Landbruksprodukter 
har akkurat disse kvalitetene!





2014



Google.com



MÅL

Bærekraftig bestand og 
leveområdene

Redusere konflikter med 
landbruket til et akseptabelt 
nivå

Begrense beiteskader på 
Svalbard

Tillate 
rekreasjonsutnyttelse

Antall har en betydning…! 



Google.com



Google.com



Kjell Heggelund

Hvilke verktøy er det i verktøykassen?

Akutte skadeforebyggende
versus 

mer langsiktig bestandsregulerende

Jaging
Skadefelling Jakt

Nye frøblandinger/landbruksprodukter?
“Honey pot” kombinert med jaging

Egen eiendom…. versus fellestanken….
“Ja, takk – begge deler?”



Gåsejakt 
o Grunneierne sitter med nøkkelen….

o Dyktige gåsejegerne som utøvende aktør kan gjøre den helt store forskjellen!

GOOSEHUNT-prosjektet, Nord-Trøndelag; 

«Jagten på den optimale jagt»

Resultatene gir også kunnskap relevant for 
Sogn og Fjordane…



Nesset grunneierlag (Levanger kommune)

o GOOSEHUNT-prosjektet leide alle jaktrettigheter 2011-2013
o Lavt jakttrykk med eget jaktlag; alle jaktdata registrert + gåserespons

2012 & 2013

2011



Innherred grunneierlag for felles forvaltning av gås

o Inndelt i soner

o En jaktansvarlig for hver sone

o Fellingstall/data samles inn



Egge tildelingsområde (masteroppgave, F. Fredriksen)

Det felles flere gjess når det
er færre jaktdager



Norges bondelags gåseprosjekt
”Forvaltning, grunneierorganisering og tilrettelegging for gåsejakt”

o Formidle kunnskap

o Kurs i gåsejakt 

o Bidra til å organisere grunneierlag, tilrettelegge for gåsejakt

o Bidra til at konflikten reduseres til et akseptabelt nivå

o Nært med Miljødirektoratet 

o Nasjonal og internasjonal rolle

o Bidra til økt verdiskaping (jakt, mat) 



Jakt






Hvorfor organsiere?
o Jakt som et forvaltningsverktøy (langsiktighet) 
o Øke uttak av gjess 
o Utnytte som viltressurs 
o Redusere beiteskader

o Redusere skadeskyting








Organisere
gåsejakt øker
uttaket –

hvor er det
organisert i Nord-
Trøndelag?
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For å få til dette:

o Viktig å organisere større områder

o Felles kortsalg med andre grunneiere, eventuelt ha 

egne jaktlag

o Tilby jakt = tilby jakt & friområder uten jakt

(tid og rom)



Som grunneier
o Krev at jegerne jakter med lokkegås
o La gjessene få ro før det jaktes i samme område
o Jakta avsluttes etter 3-4 timer
o Driv «gåsevennlig» på høsten 

(la stubbåker, potet mm. stå så lenge som mulig)
o Legg igjen halm (jegerkamuflasje) 



Hva bør jegerne gjøre?
o Ha gjerne flere alternative områder

o Planlegg jakta, bruk tid på å speide/kartlegge gjessene

o Gi gjessene ro, optimalt bør en ikke jakte mer enn hver 
tredje/fjerde dag (men lokalavhengig)

o Bruk lokkefugl og lokkefløyter

o Forstå og respektere at dette er en vanskelig jakt; 
det er ikke nybegynnerjakt (Vurdere - aktuelt med gåsejaktkurs?)

o Unngå skadeskyting (bedømme skuddavstand!)

o Del erfaringer og kunnskap med andre jegere

o Samarbeid gjerne med andre jegere/jaktlag, koordinere jaktrykket

o Gi deg i tide (gir flere muligheter)

o Rapporter til grunneier, fellingsstatistikk



GRÅGÅS

Nordvest/ 
sørvest
bestanden



Hva av dette er relevant for Sogn og Fjordane?
JAKT
o Hviledager mellom hver jakt, eventuelt jakte i områder med 

god nok buffer mellom jaktlokalitetene

o Samarbeid mellom grunneiere

o Gåsejaktkurs? 

o Lokale drivkrefter…

o Rapportere og evaluere; hva fungerer og hva fungerer ikke?

SKADEFELLING
o Hvordan fungerer dette?
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