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Veileder – Søknad om felling av gås som gjør 
skade 

Vedlegg: 

Naturmangfoldloven 

Viltforskriften 

Viltloven  

Søknadsskjema for skadefelling av gås 

Hvilket regelverk gjelder? 

Kommunens mulighet til å gi tillatelse til å felle gås som gjør skade er definert i 

forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark 

(viltforskriften), som er hjemlet i lov om forvaltning av naturens mangfold § 18. I det 

følgende listes hovedtrekkene i forskriften: 

 Skadefelling av kanadagås og stripegås kan skadelidte beslutte selv. I løpet
av kort tid skal det sendes inn rapport om uttaket til kommunen, med
opplysning om antallet individer, art og hvilken skade som var grunnlag for
uttaket.

 Kommunen kan gi tillatelse til felling av grågås og hvitkinngås. For andre
gåsearter er det Statsforvalteren i Oslo og Viken som er myndighet.

 Skaden er eller kan bli av vesentlig økonomisk betydning.

 Skadeforebyggende tiltak er i rimelig utstrekning forsøkt, vurdert ut fra hvilke
verdier som skal beskyttes og kostnadene ved alternative tiltak.

 Uttaket rettes mot skadegjørende individ.

 Uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen.

 Uttaket ikke truer bestandens overlevelse.

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

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.

 Om er det skjedd skader tidligere år.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-04-01-565
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38
http://riskmanagerny/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=RMSP-1324998545-1479
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 Hvor skadestedet er – 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 eller kommer 

til å skje i et omfang som er av vesentlig økonomisk betydning for den skadelidte, 

eller som vil få tilsvarende betydning dersom skaden fortsetter. 

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 fellingstillatelsen 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. Det skal rapporteres
innen utgangen av august. Manglende rapportering er et brudd på vilkårene
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for vedtaket, og kan medføre at det vil bli gitt lavere antall fellingstillatelse per 
søknad ved fremtidige søknader for skadefelling av gås. Dersom det har vært 
utført skadefelling av gås på eiendommen tidligere, vil ikke ny 
skadefellingstillatelse gis før rapport for tidligere skadefelling er innsendt.  

Hvor sender man søknaden/fellingsrapport? 

I posten: 

Fredrikstad kommune 

Miljø og landbruk 

Postboks 1405 

1602 Fredrikstad 

Merk: Skadegjørende vilt 

Med epost: 

postmottak@fredrikstad.kommune.no 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med naturforvalter Jørgen Torp på e-post jortor@fredrikstad.kommune.no 

eller på telefon 69 36 14 16. 

mailto:postmottak@fredrikstad.kommune.no
mailto:jortor@fredrikstad.kommune.no

