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Forskrift om oppheving av forskrift om utvidet jakttid på grågås mv. 
- Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner

Fylkesmannen i Nordland har i vedtak av i dag fastsatt forskrift som opphever forskrift FOR-
2015-04-14-360 Forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking 
for perioden 2015–2016 i nærmere angitte områder i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy 
og Vega, Nordland. Forskriftstekst ligger vedlagt dette brev.

Konklusjon
Etter en nærmere vurdering har Fylkesmannen kommet fram til at det foreligger grunnlag
for å oppheve FOR-2015-04-14-360 Forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av 
periode for eggsanking for perioden 2015–2016 i nærmere angitte områder i kommunene 
Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega, Nordland. Fylkesmannen har med hjemmel i lov av 19. 
juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold §§ 15 og 16, og forskrift av 01.02.07 om jakt-
og fangsttider samt sanking av egg og dun § 3, fastsatt forskrift som opphever den tidligere
lokale forskriften om tidligere jaktstart på grågås mv..

Begrunnelse
Høringen om oppheving av forskrift om utvidet jakttid på grågås mv. ble lagt ut på 
Fylkesmannens og kommunenes internettsider. Kommunene skal også ha gjort en vurdering 
om det var berørte organisasjoner eller interessegrupper som skulle gis anledning til å uttale 
seg før forskriften blir opphevet, jf. forvaltningslovens bestemmelse om forhåndsvarsling i § 
37 andre ledd.

Fylkesmannen har innen høringsfristens utgang ikke mottatt uttalelser direkte eller via de 
respektive kommunene. Vi legger derfor til grunn at det ikke foreligger motforestillinger eller 
vesentlige merknader til den foreslåtte opphevingen. 

Bakgrunnen for oppheving følger av Miljødirektoratets vedtak om dispensasjon for
gjennomføring av forsøksordning med døgnregulering under tidligjakten på grågås i de her
aktuelle kommunene, jf. vedtak av 30.11.15. Fra vedtaket gjengis følgende:

«Miljødirektoratet gir med hjemmel i § 7 dispensasjon fra forskrift 1. mars
2012 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og 
med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 2 til en prøveordning med endring i 
døgnreguleringen for kommunene Vega, Herøy, Dønna og Alstahaug.
Forsøksordningen gjelder for perioden 26. juli – 9. august for årene 2015 og 2016. 
Forutsetningene gitt i Fylkesmannens vedtak av 13. april 2015 ligger til grunn for hvor 
det kan jaktes. Samtidig oppheves vårt vedtak av 30. juni 2015.
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Jakta kan kun utøves i tidsrommet 16.00 – 22.00 i tidligjaktperioden, noe som 
innebærer at morgenjakt ikke tillates under forsøksordningen av frykt for at gåsa ikke 
får nok ro.»

Miljødirektoratets tidligere vedtak av 30.06.15, som nå er opphevet, ga i seg selv ikke
hjemmelsgrunnlag for å endre døgnreguleringen i den nå foreslåtte opphevede lokale
forskriften av 14.04.15. Hjemmelsgrunnlaget for døgnregulering i denne forskriften er
gjennom § 3 i forskrift av 01.03.12 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for
jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 begrenset til å gjelde 
innenfor tidsrom fra kl. 24.00 til kl. 10.00. Fylkesmannen kunne derfor ikke gjøre nødvendige
endringer i den lokale forskriften i tråd med direktoratets opprinnelige vedtak.

Miljødirektoratet fattet med bakgrunn i dette et nytt vedtak i saken, samtidig som opprinnelig
vedtak ble opphevet. Vedtak av 30.11.15 medfører ikke noen realitetsendring av det
opprinnelige vedtaket av 30.06.15, og gjelder kun anvendelse av riktig hjemmelsgrunnlag.
Gjeldende vedtak oppstiller vilkår om at jakt kun er tillatt utøvd i tidsrommet 16.00- 22.00, og
er underlagt forutsetninger gitt i Fylkesmannens vedtak av 13.04.15 om hvor det kan jaktes.
Som følge av vilkåret om døgnregulering av jakta vil FOR-2015-04-14-360, som åpner for
morgenjakt, måtte oppheves. Dette for at grågåsa skal få nok ro slik at jakta ikke utløser
tidligere trekk sørover enn den ellers ville ha gjort, samt for å fjerne motstrid mellom
direktoratets dispensasjon og den lokale forskriften.

Når det gjelder miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. lovens § 7, gjøres det
ikke nærmere redegjørelse av disse da forskriftsopphevingen ikke vil medføre
realitetsendring av virkningene for naturmangfoldet utover at jakttrykket i tidligperioden 
begrenses til kun å gjelde ettermiddagsjakt. For nærmere vurdering av miljørettsprinsippene i
forbindelse med fastsettelsen av utvidet jakt vises det til Miljødirektoratets brev av 30.11.15
og Fylkesmannens brev datert 13.04.15.

Oppheving av forskrift om utvidet jakttid på grågås mv. gjør at Miljødirektoratets 
dispensasjon av 30.11.15 vil bli stående alene, og således vil måtte legges til grunn for 
utøvelsen av tidligjakta i 2016. Vi ber kommunene om å orientere om dette og om 
opphevingen av forskriften på sine internettsider. Informasjon om dette vil også bli lagt ut på 
Fylkesmannens hjemmeside.

Med hilsen

Roar Høgsæt (e.f.)
fylkesmiljøvernsjef Ole Christian Skogstad

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til: Miljødirektoratet
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Forskrift om oppheving av FOR-2015-04-14-360 forskrift om utvidet jakttid på grågås 
og utviding av periode for eggsanking for perioden 2015–2016 i nærmere angitte 
områder i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega, Nordland. 

Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 6. april 2016. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 
av 19.06.09 om forvaltning av naturens mangfold §§ 15 og 16, og § 3 i forskrift av 01.03.12
om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til
og med 31. mars 2017.

I
FOR-2015-04-14-360 forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for 
eggsanking for perioden 2015–2016 i nærmere angitte områder i kommunene Alstahaug, 
Dønna, Herøy og Vega, Nordland, oppheves

II
Denne forskriften trer i kraft umiddelbart. 


