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Veileder – Søknad om felling av gås som gjør skade  

 

Hvilket regelverk gjelder? 
Kommunens mulighet til å gi tillatelse til å felle gås som gjør skade er definert i Forskrift 

om felling av skadegjørende vilt som er hjemlet i Naturmangfoldloven § 18.  I det følgende 
listes hovedtrekkene i Forskriftens rammer og intensjon: 

 Av gåseartene kan kommunen gi tillatelse til felling av grågås og kanadagås. For 
andre gåsearter er det Fylkesmann som er myndighet. 

 Tillatelse skal bare gis unntaksvis for å unngå en uthuling av viltlovens 
fredningsprinsipp. Prinsippet om ynglefredning er sterkt understreket. 

 Felling skal ramme det eller de individer som faktisk gjør skade. 

 Skade skal i utgangspunktet ha skjedd før fellingstillatelse blir gitt. Denne skaden 
skal ha skjedd i inneværende sesong og i et omfang som er av vesentlig økonomisk 
betydning for den skadelidte, eller som vil få tilsvarende betydning dersom skaden 
fortsetter. Antall individ som kan felles må vurderes ut ifra omfanget av skaden, og 
skal ikke bli gitt med grunnlag at man vil redusere en lokal bestand. 

 En fellingstillatelse skal primært være begrunnet utfra en akutt skadesituasjon. Det 
er likevel mulighet for at man i unntakstilfeller kan gi fellingstillatelse på bakgrunn 
av tidligere skadeproblem. I slike tilfeller gis det en betinget fellingstillatelse som 
iverksettes når skadene igjen oppstår. 

 Før felling plikter eier, bruker eller rettighetshaver i rimelig utstrekning å ha 
gjennomført tiltak for å hindre/begrense skaden. 

 Tillatelsen skal gjelde i det området der skaden er, eller i umiddelbar nærhet. 

 Det er ikke i forskriftens intensjon å tillate avliving av arter ved ethvert skadenivå. 
For enkelte verdier må en viss skade påregnes og tolereres. 

 Skadefellingstillatelse blir kun gitt dersom andre løsninger er utprøvd, og disse ikke 
reduserer eller løser problemet. 

 
Hva skal en søknad inneholde? 
Søknader om skadefelling av gås skal være skriftlig. Vi oppfordrer til å bruke vedlagte 
skjema. Dersom det er behov for å gi tilleggsopplysninger, legges dette ved. Søknaden skal 
angi hva det er skade på , i hvilket omfang, er det skjedd skader tidligere år, hvor er 
skadestedet – berørt areal og type areal. Hvilke forebyggende tiltak er utført, hva er forsøkt 
for å forhindre/redusere skadeomfanget. Har den skadelidte utnyttet jaktretten i 
foregående år. 
 
Hvilke vurderinger gjør kommunen og hvilke vilkår kan kommunen sette?  
Kommunen skal på bakgrunn av søknaden vurdere om det er grunnlag for å gi tillatelse til 
felling. Det vil i utgangspunktet si at skadens skal ha skjedd i et omfang som er av vesentlig 
økonomisk betydning for den skadelidte, eller  som vil få tilsvarende betydning dersom 
skaden fortsetter. 
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Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Dette innebærer at 
kommunen må vurdere hvorvidt fellingtillatelsen medfører påvirkning av naturmangfoldet. 
 
I en eventuell tillatelse kan kommunen sette noen vilkår: 

1. Antall individer som kan felles 
Antallsbegrensning fastsettes etter vurdering av skadens omfang og betydning for 
artens bestandssituasjon i kommunen, fylket eller landet. 
 

2. I hvilket nærmere avgrenset område fellingstillatelsen er gyldig 
Tillatelsen til felling gjelder i utgangspunktet søkers egen eiendom, men kan 
avgrenses til å gjelde den lokalitet der skade faktisk skjer.  
 

3. I hvilken tidsperiode fellingstillatelsen er gyldig 
Tidsbegrensning kan eventuelt fastsettes til den periode skade faktisk skjer. 
 

4. Hvem tillatelsen gjelder for 
Retten til og ansvaret for å vurdere skadefelling er tillagt 
grunneier/bruker/rettighetshaver. Det er i utgangspunktet ikke noe i veien for å gi 
fellingstillatelse til flere grunneiere/brukere/rettighetshavere under ett etter 
søknad, dersom skadekriteriene er oppfylt for alle eiendommene. Kommunen må da 
i samarbeid med søkerne fastsette hvem som skal stå som ansvarlig for at fellingen 
organiseres og iverksettes i samsvar med tillatelsen. Fellingstillatelsen utstedes til 
søker, som selv er ansvarlig for at felling gjennomføres i tråd med forskriften og 
eventuelle vilkår satt av kommunen. Søker bærer selv eventuelle kostnader med 
felling og eventuell ivaretakelse av felt vilt. 
 

5. Rapporteringsplikt 
Enhver fellingstillatelse av gjess vil medføre en plikt til å rapportere om utfallet av 
fellingen. Felling av skadegjørende viltarter må følge reglene for jaktutøvelse som er 
fastsatt i viltloven med forskrifter. 

 
 
Hvor sender man søknaden/fellingsrapport? 
I posten: 
Fredrikstad kommune 
Miljø og landbruk 
Postboks 1405 
1602 Fredrikstad 
Merk: Gås som gjør skade 
 
Med epost: 
postmottak@fredrikstad.kommune.no 
 
Har du spørsmål? 
Ta kontakt med saksbehandler Line H. Alsaker på tlf: 69 36 13 98 
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