Ecofact

rapport

303

Revidert utgave 2015

Kommunal forvaltningsplan

Pors ange r kommune (201 5-2020)
Ingve Birkeland og Christina Wegener

www.ecofact.no

ISSN: 1891 -5450
ISBN : 978 -82-8262 -300 -1

for grågås

Kommunal forvaltningsplan

for grågås

Porsanger kommune (2015 -2020 )
Revidert utgave 2015

Ecofact rapport 303

www.ecofact.no

Referansetil rapporten:

Birkeland,I. og Wegener,C. 2013(revidertutgave2015).
Kommunalforvaltningsplanfor grågås- Porsanger
kommune(2015-2020). Ecofactrapport303,57 s.

Nøkkelord: Grågås,sædgås,dverggås,forvaltningsplan,
skremmeområde,
friområde,beiteskader,myteområde,
Porsangerkommune,Lakselvlufthavn, Finnmark
ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-300-1
Oppdragsgiver: Porsangerkommune
Prosjektleder hosEcofact AS: IngveBirkeland
Prosjektmedarbeidere: ChristinaWegener
Kvalitetssikret av: BjarneOddane
Samarbeidspartner:
Forside: FeltarbeidmedbeiteburpåKistrand. Foto:Ingve
Birkeland

www.ecofact.no

0

1. FORORD
På oppdragfra Porsangerkommunehar Ecofact laget en lokal forvaltningsplanfor
grågåssom skal dannegrunnlagetfor den lokale forvaltningsstrategienmed fokus på
forebyggendetiltak. Arbeidet byggeri stor grad på tidligere kartleggingerav grågåsi
Finnmark (2008-2012) utført av Ecofact i samarbeid med NINA, rapporten
”Handlingsplanfor forvaltning av gjess(Direktoratetfor naturforvaltning1996), samt
områdermedbeiteskaderinnrapportertav grunneiere.
21. mai 2013 ble første møte i styringsgruppenfor arbeidetmed forvaltningsplanfor
gjessi Porsangerkommuneavholdti rådhuseti Lakselv. Styringsgruppenvar nedsattav
Porsanger kommune, med
representanter fra
kommunen,
Avinor,
Finnmarkseiendommen(FeFo), Statensnaturoppsyn(SNO), berørte gårdbrukereog
Ecofact. Ingve Birkeland i Ecofact har vært prosjektleder for arbeidet med
forvaltningsplanen,somer utarbeideti samrådmedstyringsgruppen.
Arbeidet er utført av Morten Asbjørnsen, Helen Jewel, Christina Wegenerog Ingve
Birkeland.Rapportener kvalitetssikretav BjarneOddane.Ingrid Goltenog Roy Kyrre
Sara Røstadi Porsangerkommune,Jan Anderseni Avinor Lakselv Lufthavn, Geir
Østerengog JørgenRemmenhosFylkesmanneni Finnmark, Torkjel Morsethi SNO og
ElisabethKvivesenog Even BorthenNilsen i FeFoskal ha takk for et godt samarbeid
og tilgang til detaljertinformasjon.I tillegg vil vi takkeberørtegårdbrukeresomvi har
intervjuet og som har stilt sine eiendommertil disposisjonfor disse registreringene
.
Gårdbrukerneharbidrattmedgodeog konstruktiveinnspill til forvaltningsplanen.
Høringsutkastetble ferdigstilt 2. desember2013, og rettet opp etter høring 20. mai
2014. Planener nå godkjent av Fylkesmanneni Finnmark og av kommunestyreti
PorsangerKommune.

Tromsø
19. mai 2015

IngveBirkelandog ChristinaWegener
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2. SAMMENDRAG
Påbakgrunnav økendetap som følge av beiteskaderfra gjesspå jordbruksområderog
kollisjonsrisiko mellom fly og gjesspå Lakselv lufthavn, Banak er det behov for en
gjennomgangav muligebestandsreduserende
og konfliktdempendetiltak.
Forvaltningsplanfor grågåsi Porsangerutredermuligheterog foreslårprioriteringerav
tiltak som kan reduserekonfliktene samtidig som hensynet til sjeldne og truete
gåsea
rter, dverggåsog sædgås,ivaretas.
De viktigste foreslåtte tiltakene er eggpunkteringpå holmer nær konfliktområdene,
kontrollertjakt i visseområderog etableringav fri - og skremmeområder.
For at skremmingskalbli et effektivt tiltak er detnødvendig at detfinnesfriområderder
gjessenekan få værei fred. Uten friområdervil gjesseneforflytte segnår de skremmes,
og rasktkommetilbaketil demestattraktivebeiteområdene.
Forvaltningsplanenpeker ut hvilke områdersom bør velges ut som friområder, og
hvilke som egnerseg som skremmeområder.Videre foreslår den oppfølging av tiltak
somskalkunnebrukestil evalueringog videreutviklingav tiltak for bestmulig effekt.
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DEL 1. BAKGRUNN

Figur 1. Mindre smakeligeplanterstår igjen etterbeitepå Hestnes
-enga.Foto: Ingrid Golten
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4. INNLEDNING
4.1 Nasjonal e utfordringer

Grågåsahar siden 1970-talet hatt en kraftig vekst flere steder i Norge. Den økte
grågåsbestanden
har gjort grågåsatil et ettertraktetjaktobjekt langs kysten, og mange
menneskerhar blitt glad i de storegåseplogenesommarkererårstidskiftene.Men denhar
ogsåblitt et problemfor enrekkegårdbrukere
, somopplevertil delsstoreavlingsskader.
I handlingsplanenfor forvaltning av gjess (DN-rapport 1996-2) er det foreslått at det
utarbeideslokale forvaltningsplane
r for gjess og at en forvaltningsplanbør være en
nødvendigforutsetningfor å utløseøkonomiskemidler for skaderpå avling forårsaketav
gjess.Blant annetpå bakgrunnav dette, ble det starteten prosessmed å få etablerten
bestandskartlegging
av grågjessi Finnmarki 2008.Det ble etablertovervåkingsområder
somharblitt kartlagtav Ecofacti samarbeidmedNINA hvertår frem til og med2013.
I Finnmarker forvaltningenav grågåsbestanden
spesieltutfordrendedadeti storedelerav
fylket er etablertet jaktforbudpågjess(figur 2). Detteskyldesat Finnmarkfylke er eneste
områdehvor denkritisk truededverggåsenhekker.I tillegg inneharfylket hoveddelenav
hekkebestanden
av sædgåsi Norge,somogsåer ensjeldenog truetfugleart.
I arbeidet med forvaltningsplaner for gjess er utgangspunktetå løse eller redusere
konflikter og forvaltningsproblem.Det er derfor konfliktene som er vektlagt i denne
planen.Det betyr imidlertid ikke at gjessenesverdi somressursog opplevelsesfaktorfor
folk flest er mindreviktig.

5

Figur 2. Kart over områdehvor det er tillatt å jakte grågås i Finnmark (markert med grønn skravur).
Øvrigeområderer detjaktforbud.Kilde: Nordatlas

4.2 Situasjonen i Porsanger

Porsangerfjordenmed øyerog holmer og omkringliggendelandområderer viktige rasteog hekkeområde
r for gjess.Store Tamsøyer den viktigste hekkelokalitetenfor grågås.
Fremtil 2000-tallet hekkethovedsakeligall grågåsi Porsangerpå StoreTamsøy. Grågåsa
har de siste 10-15 årenebegynt å hekke på mangeav øyeneog holmenelenger inn i
fjorden. Økendebestandhar ført til økendekonflikter med jordbruketpå beggesider av
fjorden.
80-90 % av denfennoskandiskebestandenav dverggåsrasteri Porsangerkommuneunder
vårtrekketfør de flytter segtil hekkelokaliteter i innlandet.Dverggåser nå kategorisert
somkritisk truet (CR) i dennasjonalerødlistenog sårbar(VU) på den globalerødlisten.
Det er utarbeideten egenhandlingsplanfor dverggåsi Norge.Dverggåsregistreresårlig
på vårenog høsteni regionen. Vestsidenav Porsangerfjordener viktig rasteområdefor
sædgåssom er kategorisertsom sårbar(VU) på den nasjonalerødlisten.Dette er gjess
somer en naturlig del av biomangfoldet,og i tillegg utgjør viktige artselementi området.
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Forvaltningenav gjess må derfor ta hensyntil disseartene. Lokal gåseforvaltningi slike
områdersom detteer utfordrendeog avhengerav god lokalkunnskapom landbruketog
gjessenesområdebruk.
4.3 Avlingsskader

Dverggjess, sædgjessog grågjess på vår- og høsttrekk lander og beiter langs
Porsangerfjorden.Til dels storeflokker med grågjesskan beite på innmarkeneog gjøre
betydelige beiteskaderselv i korte tidsperioder.Dverggjessog sædgjesser observert
beitendesammenmedgrågjessvedflere av innmarkenelangs Porsangerfjorden.
I takt medøkendebestandav spesieltgrågås, har det blitt en økendeutfordringmedgjess
som benytterinnmarksbeiteog dyrket mark som beiteområde.De størsteog økonomisk
mestbelastende skadenelangsPorsangerfjorden
er vårskadersomforårsakes av hekkende
fugl og stedegenbestandav unggjess(ikke kjønnsmodne).De største flokkene av
unggjesser grågjess(figur 3).
Gjesseneforringer landbruksavlingenepå arealet de beiter, både gjennom å være en
direktebeitekonkurrenttil vårsluppetsmåfe, og ved å redusereavlingsmengdene
på areal
som høstes maskinelt (Forvaltningsplan for kortnebbgås,hvitkinngås og grågås i
Vesterålskommunene
2007).
Tidlig i vekstsesongen
er grasetveldig sårbartfor hard nedbeiting. Plantenehar da ikke
fått begyntå produsereny næringog må bruke av lagret næringfor å startevekstenpå
nytt. Har ikke plantennok opplagsnæringkan den dø. Ved å ”barbere” markatidlig på
våren settesgrasproduksjonenbetrakteligtilbake. Gjessenekan ogsåskadeeller nappe
opp roten.Gåsebeitingkan ogsåmedføre”pakking” av våt jord rundt grasplantene.Dette
kanmedføreredusertoksygentilgangog skadepåplantensøvrerotsystem.
Beiting på nysåddåker er ogsået økendeproblem.I tillegg til den direkte beitingenpå
såkorn kan også tråkkingen til gjesseneskapeproblemer(jordpakking - etterfølgende
tørke- problemermedspiring).
Skadeom sommerener det gjessmed avkom og stedegengåssom står for. Skadeneer
foruten direkte avlingstapogså knyttet til gåsemøkki avling. Nedskiting kan føre til
kvalitetsforringelse(gjæringsfeil)av fôr vedhøsting.
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Figur3. Ikkehekkendegrågås(gjellgås)på innmark.Foto IngveBirkeland.

Figur 4. Planområdetfor forvaltningsplani Porsangerkommune.Rødestjerner indikerer overvåkingsfelti
landbruksområderog blå stjernerviserLakselvlufthavn.
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4.4 Situasjonen på Lakselv Lufthavn, Banak

I Porsangerligger flyplasseni et områdesombrukesav rastendegjess.Områdeter ekstra
attraktivt for gjessenepå grunn av at det finnes en golfbanei nærhetenav flyplassen.I
tillegg ligger flyplassenvedet størreelvedeltasomgjessenetrolig tradisjoneltharbenyttet
somrasteplass.
Avinor brukerca. ett årsverkpå å skremmegjessfra flyplassen.De starterca. 1. juli, men
gjesseneutgjør størst problem i august-september. Erfaring viser at variasjon er en
suksessfaktorved skremming. Både skremmetiltakeneog kollisjon med fly er svært
kostbart.
4.5 Nasjonale mål

Den nasjonalehandlingsplanenfor gjess har foreslått tre hovedmål (Direktoratet for
naturforvalting 1996):
•

Gjesssom biologisk ressursskal forvaltesslik at levedyktigebestanderog deres
leveområdeblir sikretpåkort og langsikt.

•

Bærekraftighøstingav jaktbarebestanderskal få riktige rammevilkår,slik at jakt
fungererbådesomet effektivt forvaltingsverktøyog et attraktivtfritidstilbud.

•

Konfliktenemellomgjessog landbruksnæringen
måløsespåenforsvarligmåte.

4.6 Fremmede arter

De siste årenehar det blitt et økt fokus på fremmendearter. Påvirkningog effekter av
introdusertearterblir på verdensbasisregnetsomdenneststørstetrusselenmot biologisk
mangfold,ettertap av areal(habitat).Artsdatabankenga i 2007ut Norsk Svarteliste2007
- økologiskerisikovurderingerav fremmedearter (Gederaasm.fl 2007). På svartlisten
finnesflere artergjess.Dennesvartelistenog videreoppdateringerav denne,vil parallelt
meddenasjonalestrategieneværeutslagsgivendefor forvaltningspraksisen
påfremmende
gjesssomfor eksempelkanadagåsog stripegåsi Finnmark.
4.7 Lokale muligheter

På de fleste steder langs norskekystenmed beiteskader,er skadenehovedsakelig
forårsaketav lokalt hekkendegjess. En reguleringav bestandentil akseptabeltnivå blir da
til en viss grad mulig å få til ved jakt og skadefellinger.Hvorvidt bruk av skadefelling
skal benyttessom et bestandsregulerende
tiltak er omdiskutert. I Miljødirektoratet sine
kommentareri høringsbrevettil ny forskrift Tiltak for å stanseeller avvergeskadefra vilt,
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presisererde at kravetom uttak av vilt (§6 – Vilkår for uttak) kun kan tillates av bestemte
skadegjørendeindivid, noe som innebærerbl.a. at det ikke kan gi tillatelse til uttak som
bestandsregulerende
tiltak. Situasjonen for området rundt Porsangerfjordener noe
annerledesda en stor del av kommunenligger i en jaktforbudsonefor gjess(Fig 1). Dette
skyldeshovedsakeligat sentraleforvaltningsmyndigheterfrykter at dersomman åpner
opp for jakt på grågåsi området,vil sannsynlighetenfor uønsketfelling av dverggåsog
sædgåsøke.En bestandsregulering
av grågåsmå derfor skje bådepå regionalog nasjonal
plan. Fokuset i denne planen dreier seg derfor i stor grad om konfliktdempende
virkemidlerfor å reduserebeiteskadene
påinnmarki Porsanger.
4.8 Målsettinger for denne planen

Med utgangspunkti den nasjonalehandlingsplanenfor gås, vernebestemmelser
for de
lokale verneområdene(Stabburnesnaturreservat,Reinøya natureservat
, Børselvosen
naturreservat,Vækker naturreservatog Roddinesnaturreservat
), svartelisten, oppdaterte
bestandstall
, forskrift om jakt- og fangsttiderog rapportertebeiteskaderhar vi sattopp en
rekkehovedmålog delmålfor områdenei Porsangerkommuner!

Figur 5. Dyrketmark vedTrollholmsund. Foto IngveBirkeland.
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Hovedmål: Forvaltningsplanenskali planperioden2015-2020:
•

Fungere som et overordnet rådgivende verktøy til
nytte for
forvaltningsmyndigheter,interesseorganisasjoner,
rettighetshaverem. fl., og
omhandleøyerog holmersamtlandområderpå beggesiderav Porsangerfjordeni
Porsangerkommune.

•

Etablere en målrettet og langsiktig forvaltning av gjess som sikrer levedyktige
bestanderog redusererkonflikter medlandbruketi kommunen.

Delmål: Forvaltningsplan
enskali planperioden2015-2020:
•

Foreslåkonfliktdempendetiltak mellom lokalt hekkendegjessog landbruk, slik at
beiteskaderpå dyrket mark blir såsmåsommulig og områdetsfunksjonfor gjess
sikres på både kort og lang sikt. Konfliktene skal i hovedsak løses med
skadeforebyggende
tiltak.

•

Gi kunnskapom effektenav iverksattetiltak

•

Gi bedreoversiktoveravlingsskaderforårsaketav beitingav gjess

•

Gi bedre kunnskap om utbredelse,hekking og trekk av gjess i Porsanger
kommuner

•

Dannegrunnlagetfor enlangsiktigforvaltningi trådmedhovedmålet

5. ARBEIDET MED FORVALTNINGSPLANEN
5.1 Datagrunnlag

Data fra Artsdatabankensrapporteringssystem
for fugler er innhentetog plottet inn på
kart. I tillegg er informasjon fra rapporter i forbindelse med prosjektet
”Bestandsovervåkingav grågåsi Finnmark” (Ecofact Tromsø/ NINA Trondheim) fra
2008til 2013. Eldre artikler i Vår fuglefauna,Lappmeisenog Fylkesmanneni Finnmarks
egen rapport nr 33; Gjess i Finnmark- en statusrapport (1989) som beskriver
bestandssituasjonen
for grågåsog andregjessi Finnmark, har vært viktige for å få et
bedrebilde over den historiskebestandsutviklingenav gjessi Finnmarkog i Norgesom
helhet.
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5.2 Intervjuer med gårdbrukere

I 2011,2012og i 2013oppsøktevi gårdbrukerehvor kommunenhaddefått innrapportert
beiteskaderforårsaket av gjess. Under intervjuene benyttet vi spørreskjemaersom
tidligere var utarbeidet av Arne Follestad (NINA Trondheim), med noen tillegg. I
spørreundersøkelsen
ble gårdbrukernebedt om å skissereinn på kart hvilke områderde
disponerersomhar blitt beiteskadetav gåssamtgi et anslagover skadeomfanget.De ble
også spurt om hvilke områdersom fungerersom hekkeområdefor gjess, samt om de
klarer å skille mellom grågås,sædgåsog arktiske gjess. Hos de fleste bøndenevar
artskunnskapen
dårlig.
Tidligereerfaringermedå sendeut spørreskjematil bønderog kommunerhar værtdårlig.
Vi valgte derfor å oppsøke gårdbrukerne både for å informere om arbeidet med
forvaltningsplanen og for å få direkte tilbakemeldinger om gårdbrukernesegne
vurderinger. Samtidig var det nyttig å opprette kontakt slik at man fikk tillatelse å
gjennomførekartleggingpåinnmarken.
5.3 Feltkartlegging

1.1.1 Områdebruk– registreringav gåseekskrementer
I 2011, 2012 og 2013 har gåsetellingenevært supplert med registreringer av
gåseekskrementer
på en rekke arealer(Figur 6 og 7). Dette fordi registreringsområdet
er
stort og deler av gåsetellingenegjennomføresnår gjesseneikke beiter, men er på
hvileplasseri fjæra eller ute på øyenei Porsangerfjorden(Tombre m.fl. 2009; Madsen
m.fl. 2010).En systematiskekskrementregistrerin
g antaså gi et bedrebilde av gjessenes
arealbruki regionen.Gåseekskrementer,
som kumuleresraskt på et areal med intensiv
gåsebeiting,er synlige på eng i tre til fire uker avhengigav nedbørsmengden
(Madsen
1985b,)(figur 8). I Porsangerer gåseekskrem
entenetrolig lenger tilstede da dette er
relativt nedbørsfattigeområder. Hvor langt det blir mellom hvert registreringspunkt
avhengerav størrelsenpåenga,mensomhovedregelble det brukt enavstandpå minst 20
metermellom hvert av punktene.Jordersom det var registrertbeiteskader/beitende
gjess
på ble prioritert kartlagt. Vi tok mangepunkt for å undersøkeom det var forskjellig
beiteintensitetpåulike delerav jordene.
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Figur 6. Eksempelpå et etablert overvåkingsfeltpå dyrket mark ved Kistrand (grunneier Jan Håland).
Punkteneindikerertellepunktene.Alle punktaer koordinatfestetmedgps.

Ved hvert punkt ble det plasserten pinnei bakkender det ble festetet 113 cm langt tau.
Ved å gå rundt pinneni en sirkel med tauetstrammetble en 4 m2 prøveflatedannetog
antall ekskrement
er innenforprøveflalten ble telt. For hver prøveflate ble det notertantall
ekskrementerfordelt på hhv. antall enkelteskitt, antall våte(svarte)skitt, og antall skitt i
hauger. Hauger med skit indikerer at gjessenehar hvilt seg og ikke beitet. Det ble
tilstrebetå skille mellom gamleog ferskeskitt. Man kan ha bådepermanenteruter der
man kontrollererantall skitt med jevne mellomrom eller baregå i terrengetog ta noen
stikkprøver.Med permanenteruter kan man følge med hva som skjer gjennomsesongen
ved å telle flere ganger,mensden andremetodenpasserbestnår man kun skal telle én
gangi sesongensom for eksempelnår man skal vurderebeitetrykk / avlingsskader.Vi
gjennomførteflest registreringerpå våren,mednoenrepeterenderegistreringerom høsten
pådeområdenemedstørstbeiteintensitet.
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Figur 7. Registreringav gåseskitvedhjelp av enpinneog hyssingsomdekkeret areal på 4 m2 (grått felt).

Figur 8. På vårenog sommerenvar skitengrønnog viser at gjessenehovedsakelighar beitetpå gressog
grønneurter. Innfelt bilde viser blå skit somble registrert på sensommeren/høsten.
Storeområdermedblå
skit viserat gjessenepå sensommeren
ogsåbeiterpå krekling/blåbærutenfordyrketmark.
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1.1.2 Målinger av avlingstap– utprøvingav metode
Vi ønsketå gjøre målinger av avlingstapforårsaketav gåsebeiteved å sammenligne
tørrvektav gresshøstetpåbeitaog ubeitaarealer.
For å få til dette satte vi 21.-22. mai 2013 ut 5 bur på hver av tre enger rundt
Porsangerfjorden
; to engerpå vestsiden(Kistrand og Stabbursnes)og en på østsidenav
fjorden (Børselv). Burene var laget av tynne gjerdestengerav plast eller metall, med
høyballenettviklet rundt og bardunertmed treplugger,se figur 9a. Størrelsenpå burene
var ca. 1,2 x 1,2 m. For hvert bur merketvi opp med påler tre kontrollpunktermed god
avstandfra burene.Totalt ble detmerketopp60 prøveflater,herav15 medbur.

Figur 9 a) Bur montertpå engapå Kistrand.Foto: IngveBirkeland.b) Oversiktoverplasseringenav bur,
kontrollpunkterog målepunkterfor gåseskit,samtmengdenav gåseskiti sistnevnte,på Kistrandi midtenav
mai 2013.

Bur og kontrollpunkter ble spredt godt ut over engene, med hensikten å få et
representativtutvalg, se figur 9b). Vi forsøkteå unngåområdermedavvikendeutseende
(bare flekker, grisne gressmatte
r). Imidlertid viste det seg raskt at dette langt fra ga et
representativtutvalg. Gåsensamler seg i flokker og fordeler seg ikke tilfeldig men
”klumpvist” utover engeneder de beiter. Dette var godt synlig da vi kom tilbake til
Kistrand på avtalt innhøstingstidspunkt,1.-2. juli: Enkelteområderpå engamanglethelt
gressog var dominertav vassarv(sefig 9a), andreområderhaddehøyvokstog tett gress,
og alle variantermellomdisseytterpunktenefantesklumpvist fordelt utoverenga.Engene
var såddet tidligere år, og tidligere års beiting kan ha påvirket åretsvariasjoni avling.
Gåsadrar opp nysåddgressmed rot og klipper av strå på mer etablertegressplanter.
Gressettimotei respondererpå klipping medå endrevekstform,og får et mer ”buskete”
utseendemedkorterestråog dårlig utvikledeaks;dettesåvi tydeligeeksemplerpå i enga
på Kistrand. Isbrann kan ha påvirket enga på enkelte stederog bidratt til det ujevne
avlingsresultatet.
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Ved innhøstingstidspunktet
ble det observertmindre gressveks
t innenfor flere av burene
ennutenfor.Dettekan forklaresved at nettingeni burethindretspredningav gjødselinn i
buret. Gjødslingen ble derfor en alvorlig feilkilde for måling av avlingsskaderpå
Kistrand.Påengenepå Stabbursnesog Børselvvar det lite gåsi periodenmellom21. mai
og 1. juli 2013, og derfor lite beiteskaderå se. På Børselv var skadeneøyensynlig
konsentrertpå noenmindre områdermenskontrollpunkteneikke synteså værepåvirket
av åretsgåsebeite.
Innhøstingble forsøkt i noen prøveflater ved Børselv, og det viste seg å være svært
tidkrevendeå høsteinn gressetmedhåndredskap(stor sakseller sigd,sefig 9b)). Det var
særligvanskeligfordi gressetvar noksåvått etterenkraftig regnskyll.Høstetmaterialefra
en prøveflatepå 90 x 90 cm fylte omtrent en 40-literssekk eller mer. Materialet ble
vurdert å værefor vått til at det var mulig å tørke i vedsekkenesom var kjøpt inn til
formålet, så detteforsøktevi ikke. Med håndredskapvar det vanskeligå klippe i jevn
høydeover bakken,og kantenevar ogsåvanskeligå avgrensesærlignøyaktig.Feilkilden
på grunn av slike ”kanteffekter” blir forholdsvisstørrejo mindre prøveflateneer, derfor
vurdertevi at prøveflatenebørværeminst50 x 50 cm.

a)

b)

c)

d)

Figur 10 a) Engdekketav vassarvpå Kistrand.b) klipperedskapog vedsekktil høstingfor hånd.c)
prøveflatemedramme.d) vedsekkmedinnhøstetmateriale.Foto: ChristinaWegener.
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For å effektivisereklippingen forsøktevi å ta ut en motorisertklipper på enga, men da
måtteengarundt bureneklippes først for å komme til, og mengdenhøstetmaterialble
derfor uhåndterligstor, samtidigsom nøyaktighetenpå kanteneble mindre enn ved bruk
av håndredskap.
De viktigsteproblemenevi støttepåkanoppsummeres
slik:
•

Gjessenesamler seg i flokker på enga, og beiteskadeneer ikke tilfeldig men
”klumpvis” fordelt, dettestiller særligekrav til metodefor å oppnårepresentative
resultater.

•

Tidligere års beiting bidrar til åretsvariasjon;gressetinnenfor bureneer derfor
ikke ”ubeita”

•

Nettet rundt bureneer til hinder for jevn spredningav gjødsel,dettekan føre til
dårligerevekstav gressetinni burene

•

Små prøveflatergir større”kanteffekt” (feil som skyldesunøyaktigearealgrenser
og unøyaktigklippehøyde),mensstørreprøveflatertar lenger tid å høsteog gir
størregressmengder
somer vanskeligå få tørketi separateenheterfør veiing

Vi konkluderte med at det metodiske oppsettetvårt var uegnet til å måle faktiske
avlingsskadervedgåsebeite.
I ettertid har vi diskutert flere alternative metoder for måling av avlingstap med
gårdbrukerJan Håland på Kistrand, men vi har kommet fram til at kostnadenved slik
dokumentasjoner større enn vinningen. For å få gode tall kreves stor arbeidsinnsats
samtidigsomgjessenefår beiteuforstyrretder tapetskal måles,likevel vil det alltid hefte
storeusikkerheterved tallenepå grunnav variasjoneri driftshistorie,jordbunnsforholdog
andrefaktorer som påvirker vekst, og i tillegg kommervariasjoneri beiteintensitetover
tid og sted,metodiskeusikkerheternårdet gjelderom skjermingmot beiteer tilstrekkelig
effektiv, om skjermingenpåvirker andre faktorer som lokalklima, gjødsling eller beite
utenforskjermingen,og måleusikkerheti forbindelsemedberegningav størrelseav avling
perarealenhetfor beitaog beiteskjermeteng.
Vi anbefaler derfor at man jobber videre med å utvikle gode metoder for å måle
avlingstap,da dette er en forutsetning for å søke midler til tiltak og erstatningfor
avlingstap.
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6. GJESS I PORSANGER – BIOLOGI OG UTBREDELSE
Andefugler(Anatidae) blir systematiskdelt inn i to underfamilier;enderog svaner/gjess.
De ulike gåseartenehar mangefelles trekk, og de har tilhold både ved ferskvannog
sjøvann.Det er to slekter av gjess: de kontrastrike Branta-gjesseneog de grå Anserartene. Sædgås,kortnebbgås,dverggås,grågås,kanadagåsog hvitkinngåser av de artene
som hekker i fastlandsNorge. To av artene,kanadagåsog stripegås,er fremmendefor
Norge.Per 2012 er det òg observertytterligere fire gåsearteri landet;tundragås,snøgås
og rødhalsgås.Langs Porsangerfjordenkan alle de norske artene,i ulik mengdeog
hyppighet,observeresundertrekktidene,mendet er baregrågås, sædgåsog dverggåssom
hekker i kommunen. Porsangerer en kjernekommunefor den norske bestandenav
dverggås(Direktoratet for naturforvaltning, 2009). Viktige hekke- og rasteområderi
Porsangerer nevnt i handlingsplanenfor dverggåssom områdersom krever spesiell
oppfølging.
6.1 Grågås

Grågåsaer dendesidertvanligsteog mesttallrike gåsearteni Porsangerkommune, og den
artensomstårfor mestskadepå avlingenetil gårdbrukerne.Grågåsbestanden
har de siste
tiårenegradvisøketi antall og en ytterligerebestandsøkning
er sannsynlig.StoreTamsøy
har over lengretid hatt en betydeligbestandav grågås.Den eldstekjenteregistreringerer
fra 1898 hvor det ble registrert 20 individer på Store Tamsøy(Haftorn, 1971). Arne
Follestad gjennomførteet registreringsarbeidhvor det ble innhentet informasjon om
hekkestatusi Finnmark i 1999 (Follestad,1999). Da var det kun noen få registrerte
hekkefunn av grågåsøst for Porsangerfjorden.Det ble da antatt at bestandenpå Store
Tamsøy i Porsangerfjordenvar den østligste hekkebestandeni Finnmark og kanskje
verdennordligste hekkebestand.Fjelltjenestengjennomførte i 1989 en flatetakseringpå
StoreTamsøy.Hekkebestanden
ble daberegnetå være178par(Morset et al, 1992).
Da Ecofacti samarbeidmedNINA startetoppbestandskartleggingen
av grågåsi 2008ble
det registrertflere hekkeområderlengre øst i Finnmark.Tendensende siste ti åreneer
klar, med en økendebestandog bestandsutbredelse
bådelokalt og regionalti Finnmark.
Den økendebestandenhar i de senereåreneført til økendebeiteskaderpå innmark flere
stederi Porsanger
.
6.1.1 Vårtrekket
Resultaterfra bådetellinger og observasjonerav halsringmerkedegjessviser at gjessene
ankommeri stor grad i periodenfra medio april til medio mai. De trekkendegjessene
kommer ofte i to ”bølger”, den første rundt 15. april og den nesterundt månedsskiftet
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april-mai. Den 20. mai er trekketnormaltover og hekkefuglenehar begyntå hekkeeller
er i etablering. Gjess som registrerespå forsommerener hovedsakeligflokker med
unggjessog ikke-hekkendeindivider.

Figur 11. De viktigste registrerte beiteområdene(lilla markering) for grågås under vårtrekket.Øyeneog
holmenei indre del av Porsangerfjordenbenyttesogsåi somrasteområdermener ikkemarkerti dettekartet.

6.1.2 Sommerbestand
Finnmarkbestanden
av grågåshar i hovedsaktilhold på øyer og holmer langskystenog
innoveri fjordsystemene.Grågåsaforetrekkerå hekkei områdermedrik vegetasjonsom
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gir muligheterfor å skjule eggog unger,meni Finnmarkhekkergrågåsaogsåi områder
med sparsomvegetasjon.Grågåsaleggervanligvis 4 – 7 egg som rugesi 27 – 29 døgn.
De flestekullenesøkertil vannkort tid etterklekking. Ungeneblir normaltflyvedyktige i
sin 10. uke. Grågåsakan bli kjønnsmodenog dannepar alleredeved utgangenav andre
leveår, men bare et fåtall gjennomfører vellykket hekking før minst ett år senere.
Førstegangshekkende
gjessharvanligvis lav hekkesuksess.
Den redusertehekkesuksessen
gjelderogså”nye” parav eldrefugler.
Store Tamsøyer den viktigste hekkelokalitetenfor grågåsi Porsangerfjorden
. I 2011
gjennomførte Ecofact en linjetaksering og basert på denne takseringen ble
hekkebestandenpå Store Tamsøy estimert å være 80-100 par. I 2012 og 2013
gjennomførtePorsangerkommune,FeFoog SNOeggplukkingpåutvalgteholmerog øyer
i indredelerav Porsangerfjorden
(Fig 11). Det ble registrert26 reir i 2012,12 i 2013,med
opp til 5 egg i hvert reir, men mange av reirene var tomme. Ett sted (på holmen
Stuorraskárku)ble detobservertrev, et annetstedble endødgåsfunnetnærreireti 2013.

Figur 12. Resultaterfra eggplukkingi 2012og 2013.

Foruten de hekkendegrågjesseneoversomrerrundt 150-200 grågjessi indre del av
Porsangerfjorden.Dette er for en stor del ikke-hekkendeungfuglersamtnoengjesssom
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har hatt mislykket hekking. De viktigste beiteområdenefor gjesspå sommerensyneså
værelandbruksområdene
påvestsidenav Porsangerfjorden
og daspesieltpåKistrand.
Det er tidligere registrertmyteflokker på Store Tamsøy.Trolig er flere av holmeneog
øyenei Porsangerviktige myteområdermendetforeliggerikke datapådette.
Det foreligger ikke tilstrekkelige gode data for å gi et nøyaktig bestandstallpå
sommerbestanden
i av grågjessi Porsanger.Basertpå tilgjengeligedataestimerevi at det
er en hekkebestandpå er 200-300 individer (ca 150 par) og 150-200 ikke-hekkende
individer.
6.1.3 Høsttrekket
Den lokale bestandenav grågåspå høsteni 2013 er estimertå værerundt 900 individer.
Setti lys av at det ble plukket eggpå flere øyerog holmeri Porsangerfjordensamtat det
genereltvar endårlig hekkesesong
, var høstbestanden
lavereenndetpotensialeter.
Tradisjonelthar grågjesstrekketstartet i løpet av september,men i løpet av de siste 20
årenehar trekktidspunktetblitt forskjøvet med flere uker. De fleste grågjessenesom
hekkeri Porsangertrekker under høsttrekkettrolig rett sørovertil Bottenvikenhvor de
følger østkystenav Sverige. Flere gjenfunn i Sverigeav halsmerkedegrågjessmerket i
Finnmarkindikererenslik trekkrute.
6.2 Sædgås

Størrelsenpå den norskehekkebestanden
er ikke kjent, men er i all hovedsakknyttet til
våtmarksområderi Finnmarkfylke. I Finnmarkforekommerto underarter;Anserfabalis
og Anserrossicus, hvor detsynessomom majoritetenutgjøresav underartenrossicus. Ett
mindreantallsædgjessav underartenfabaliser antattå hekkei Pasvikområdet,menstatus
for dennebestandener ikke kjent. Den størstevårrasteplassen
er Stabbursnesi Porsanger.
Den størstemyteplasseni Norgeer på Varangerhalvøyaved Coskoaivi-områdeti VestreJakobselv. I 2002 ble myteplasseni Jakobselvkartlagt med ansamlingpå 600 – 800
mytendesædgjess,dette ren en myteplasssom er i særklassei Norsk og skandinavisk
målestokk.I 2011 ble det funnet462 sædgjesspå dennemyteplassen.Kartleggingenhar
vist at Stabbursnesog enkelteområderutovermot Olderfjordener viktige rasteplasserpå
vårenfør detrekkerinn til hekkeområdet.De sammeområdeneblir til envis gradbenyttet
påhøsttrekket.
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Figur 13 (til venstre). Høyestedagstallav sædgjessvedValdakmyra2002-2011.Kilde: NOF-notat 2012-6.
Figur 14 (til høyre). Punktregistreringerav sædgåsi planområdet.Kilde: Artskart1.6,Artsdatabanken.

I den nasjonalerødlisten er følgende vurdering lagt til grunn: Bestandsvurderingav
Frafjord (2000)indikerer enhekkebestand
på 100-400individ i Finnmark.Ekspertgruppa
vurderer totalbestandenfor Norge å ligge i intervallet 250-500 reproduserendeindivid.
Sædgåsenhar hatt en bestandsnedgang
på 1970 og 80-tallet, menbestandensyneså ha
værtmerstabil desiste20 åra. Artenplasserestil kategorienVU basertpå kriteriet D1.
Merknad fra Norsk Ornitologisk Forening: Indre Porsangerog spesieltstrandengog
myrområderrundt Stabbursneset(Valdakmyra),Oldereidnesetog de nærmesteholmene
der, samt Seinesmoenved utløpet av Lakselvaer viktigste rasteområderfor sædgåsa
undervårtrekket.Størstkonsentrasjoner i strandengområdene
vedStabbursnes(sørligste
og nordligste delen av utløpet til Stabburselvasamt inne på dyrket mark på selve
Stabbursneset
(Austmo).
6.3 Dverggås

For hundreår sidenvar dverggåsaet vanlig syn i fjellområdenenordoverfra Trøndelagog
Jämtland.Siden den ganger leveområdenetil arten blitt stykket opp og sterkt redusert.
Bestandeni Fennoskandiahar hatt en katastrofaltilbakegang.Den er redusertmed mer
enn99 prosent,og teller i dag kun 20-30 par. Alle parenehekkertrolig innenfor noenfå
kvadratkilometeri Porsanger
. Det gjør også arten ekstra sårbarfor negativeforhold i
hekkeområdet.
Dverggåsaer en av få norskehekkefuglersom har statussom globalt utrydningstruet.
Arten er oppført som kritisk truet i den norskerødlistaog det betyr at risikoen er svært
høy for at arten vil forsvinne fra norsk natur i løpet av de kommende50-årene.Norsk
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hekkebestand
var i 2009under30 reprodserende
individ. Fuglenehekkerkun i Finnmark,
menovervintrer i Hellas.I 2009ble deutarbeidetenegenhandlingsplansomharsommål
å bidratil at artenbevaresi norsknatur(Direktoratetfor naturforvaltning,2009).
Til trossfor de kritiske tallenehar de to-tre sistehekkesesongene
værten opptur for den
sværtsjeldnefuglearten.I mai 2012ble dettotalt observert61 dverggjesspå Valdakmyra,
Porsanger.Dette er det høyesteantallet som har blitt observertsiden overvåkingenav
dverggåsastartetpå begynnelsenav 1990-tallet. Imidlertid ble hekkeområdetforstyrretav
ulike småpredatorer(for eksempel rødrev), trolig på grunn av et magert år blant
smågnagere
. Bestandstallene
for høsten2012ble derfor mye lavere,kun 38 fugler, og av
dissekun 9 ungfugler(Miljødirektoratet).I mai 2013ble det registrert 63 dverggjesspå
Valdakmyrasom igjen ga ny optimisme.Det ble likevel kun registrert2 familiegrupper
meddvergjesspå sensommeren
på Valdakmyra.Disseer ogsåobservertpå høsttrekketpå
kontinentet.Hvorfor det ble en sådårlig ungeproduksjoni 2013har ikke forskernefunnet
noengod årsaktil. Klimatisk var hekkesesongen
god og det er tatt ut et stort antall rødrev
i hekkeområdet( J.I. Øienpersmed.).
Merknadfra NorskOrnitologiskForening:Det er avgjørendeat dverggjessene
sombeiter
i strandengo
mrådenelike ved Porsangerfjordenfår beite i fred slik at den er i god
kondisjonfør hekking.Tapav eggkulli sesongenmedførerhøyeredødelighet.

Figur 15. Antall observertedverggjesspå Valdakmyrai Porsanger(1996-2012)Kilde: Norskornitologisk
Forening.
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Figur 16. Punktregistreringerav dverggåsi planområdet.Kilde: Artskart1.6,Artsdatabanken20.11.13.
6.4 Andre gjess

I trekktideneforkommer det av og til innslag av flere av de andrenorskegåseartene.
Kortnebbgås,tundragås,og hvitkinngåsforekommerårlig i varierendeantall mellom art
og år. Dverggås,ringgås,stripegåsforekommermersjeldenog i småantall.Det foreligger
ingen kjente registreringer av snøgås og kanadagåsi Porsanger (Artskart 1.6,
Artsdatabanken
, 20.11.13).
6.4.1 Kortnebbgås
Kortnebbgåsahekker på Svalbard, men passerer fastlands-Norge under vår- og
høsttrekket.Kortnebbgåshar hatt en voldsombestandsøkningnoe som har ført til store
beiteskaderspesielti Nordlandog Trøndelag.Den er registrerthekkendebådei Tromsog
Finnmark fylke de sisteårene.Det vil væreviktig å følge med om den er i ferd med å
etablereseg som en fast hekkefugl på fastlandet.Dersomdet skjer kan det føre til økt
beiteskadeproblematikk
også i Finnmark. I Porsangerer kortnebbgåsarelativt sjelden,
mendet observeressmåflokker1-5 hovedsakeligpå vårtrekket.Viktigste rasteplasserfor
kortnebbgåsai Porsangerer vestsidenav Porsangerfjorden
og daspesieltStabbursnes.
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6.4.2 Kanadagås,stripegås,snøgås
Kanadagåsa
er introduserttil Norgefra Nord-Amerikamedønskeom å etablereartensom
et nytt jaktobjekt.De førsteutsettingeneav kanadagåsble gjort alleredei 1936,menarten
har vært fåtallig frem til 1960-talet. Fra 1960 til 1984 vart det satt ut totalt 787
kanadagjessi de fleste fylka i Sør-Norge. I dag har kanadagåsen
en usammenhengende
utbredelse, hovedsakelig i sørlige deler av landet. Det foreligger bare et fåtall
registreringerfra fylket. I artsobservasjonerer det ingen registrert funn i Porsanger
kommune.
Stripegås er registrert med enkeltindivider eller par ca. fem ganger langs
Porsangerfjorden
. Registreringeneer på vestsidenog indre delerav Porsangerfjorden,
fra
Seinestil Stabbursnes.
Det foreliggeringenkjenteregistreringerav snøgås i Porsangerkommune.
6.4.3 Tundragås
Tundragåsahekker på den arktiske tundraen,men kan observereslangs norskekysten
under vår-og høsttrekket,gjerne sammenmed grågjess.Det foreligger bare et fåtall
registreringerfra fylket. I periodenmellom 1982 og 2013 er det hovedsakeligregistrert
enkeltindividereller mer sjeldenmindreflokker (2-9) registrertrundt 20 ganger(Artskart
1.6, Artsdatabanken
, 20.11.13). Alle registreringeneer på Stabbursnesmed noen få
registreringerpåKistrand.
6.4.4 Hvitkinngås
Hvitkinngåsahekker på den arktiske tundraen,men kan observereslangs norskekysten
undervår- og høsttrekket,gjernesammenmedkortnebbgjess.Det foreliggerbareet fåtall
registreringerfra fylket. I periodenmellom 1981 og 2011er enkeltindividereller mindre
flokker (1-3) registrert rundt sju gangeri Porsanger
. Områdeneden er registrert i er
Seines, Stabbursnesog Kistrand. Den er registrert hovedsakeligom våren men det
foreliggernoenenkeltfunnpåhøsten(Artskart1.6,Artsdatabanken
, 20.11.13).
6.4.5 Ringgås
Ringgåsahekkerpå denarktisketundraen,menkan observereslangsnorskekystenunder
vårtrekket.Det foreligger bareet fåtall registreringerfra fylket. I periodenmellom 1986
og 2012 er det kun registrertenkeltindividerfire gangerpå Stabbursnes(Artskart 1.6,
Artsdatabanken
, 20.11.13).
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7. JURIDISKE RAMMER OG RETNINGSLINJER
7.1 Internasjonale rammer

Det finnes fastsatteinternasjonalekonvensjonerog avtaler som Norge må følge i
forvaltningenav grågås.De viktigsteav disseer:
• Bonnkonvensjonen
– om beskyttelseav trekkendearterav ville dyr
• Bernkonvensjonen
– deneuropeiskenaturvernkonvensjonen
• Ramsarkonvensjonen
– om vernav våtmarksområder
av internasjonalbetydning
• Biodiversitetskonvensjonen
– om bevaringog bærekraftig bruk av biologiskmangold
7.2 Nasjonale rammer

Det finnesflere nasjonalerammeverksomomfatterforvaltningav gjessi Norge:
• Naturmangfoldloven:Er den overordnedeloven som all naturforvaltning i Norge
forvaltesetter.Loven regulererblant annetarteri norskfaunaog hvordanen skal ta vare
påleveområdenefor prioritertearter.
• Viltloven: Er, medtilhørendeforskrifter, detjuridiskegrunnlagetfor forvaltningenav
gjessi Norge. Formålsparagrafen
§ 1 sier:Viltet og viltetsleveområderskalforvaltesi
samsvarmednaturmangfoldlovenog slik at naturensproduktivitetog artsrikdombevares.
Innenfordennerammekanviltproduksjonenhøstestil godefor landbruksnæringog
friluftsliv.
• Jaktrammerog jakttidsbestemelser:Ut fra fredningsprinsippe
t i § 3 i viltloven, har
myndigheteneutarbeidet”Forskrift om jakt og fangsttidersamtsankingav dunfra 1. april
2012til og med31. mars2017” for jaktbarearter.I § 2, er det for grågåsfastsattordinær
jakttid fra og med 21. augusttil og med 23. Desemberi Finnmark.I Finnmarkfylke er
jakt kun tillatt i ytre fjordstrøkog kyst medfølgendeavgrensing:Nord for riksvei 98 fra
Smalfjord i Vestertanaog landområdetvest for Smalfjord og Tanafjordentil Børselvi
Porsanger.Viderenordvestfor en rett linje fra Børselvtil Ytre Billefjord. Viderenord for
E6 fra Ytre Billefjord i Porsangertil Rafsbotni Alta. Herfra følger avgrensingenrett vest
i en rett linje fra Rafsbotntil Tallvik. Viderenord for E6 fra Tallvik til grenseTromsfylke
og nordoverlangsfylkesgrensen.
•

I § 3 er Fylkesmanneni Finnmark delegert myndighet til å fastsette forskrift:
Fylkesmannenkan åpnefor jakt på grågåsinntil 15 dagerfør ordinærjaktstartnår det
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foreliggeren lokal forvaltningsplan.I denneperiodenkandet jaktesfra kl. 24.00-10.00
ut i fra lokale forhold somfor eksempelsoloppgang.Fylkeskommunener gitt delegert
myndighettil å åpnejakt på kanadagåsog stripegåsinntil 15 dagerfør ordinærjakttid
og inntil to månederetterordinærjakttid.
•

Forskrift om skadefelling av gås: Kommunen kan fatte vedtak til å åpne for
skadefellingav grågåsetter søknadmed hjemmel i ”Forskrift om felling av viltarter
som gjør skade eller vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon”. Ved
godkjenningav søknadom skadefellingav grågåser detfastsattvissekriterier somstår
forklart i forskriften.Skadenskal for eksempelværeav vesentligstørrelseog haskjedd
i løpetav åretssesong.Andreskremmetiltakskalogsåværeutprøvdførst.

•

Finnmarksloven§ 22. FL § 22. Rettigheterfor personerbosatti kommuneni samsvar
med reglenei kapittelether og innenfor de rammersom følger av annenlovgivning,
har de som er bosatt i en kommunei Finnmark fylke, på Finnmarkseiendommens
grunni kommunenrett til:
Sankingav eggog dun: I jaktforskriftener deti § 6 fastsatt at detkanhøstesav eggfra
grågåsfremtil og med15. april vedtillatelsefra grunneiereller bruker.Fylkesmannen
kan videre gi tillatelse til sanking av egg utover 15. april i områder med
forvaltningsplanfor grågås.15. april er datoenda gjesseneankommerFinnmarkog de
leggersjeldeneggfør 1. mai.

8. UTFORDRINGER KNYTTET TIL GJESS I PORSANGER
8.1 Beiteskader forårsaket av gjess

I internasjonaltperspektiver beiteskaderforårsaketav gjessi Norge begrenset,bådei
geografiskog økonomiskomfang.Nederland og Storbritanniahar hver nesten1 million
gjesspåbeitefra septembertil april. I lys av dettemådenorskeproblemenenødvendigvis
samletsett bli små.For den enkelteberørtebondener imidlertid problemenealvorlige
nok, sidenbeiting/skadeforårsaketav gjessdirektepåvirkerbådeutviklingsmuligheterog
lønnsomhetpåbruket.
Gjess som hekker i regionen benytter seg i perioder av eng som oppholdsstedog
beiteområde
. Hovedproblemetmed beitingener tap av plantemassesom skyldesbeiting
direkte, men ogsånedtråkkingav plantematerialeog akkumuleringav gåsemøkk
. Dette
kanogsåresulterei langsiktigeskadersomfølger av denintensivbeitingen vår og høstog
forringelse av foret pga. av gåsemøkk
. Det kan koste gårdbrukeredyrt å måtte kjøpe
tilleggsfôr for å sikre dyrenegjennomvinteren,samt utgifter ved oftere å måttefornye
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enga.I Finnmarkkan landbruketdefineressom et arktisk landbrukog de fleste bøndene
høsterengakun en gang i løpet av vekstsesongen
. Beiting og ekskrementervil derfor
samletsettkunneødeleggestoredelerav dentotaleavlingen.
Jordbrukethar gjennomgåtten intensiveringog økt fokus på bruk av næringsrikegresssorter, somhar bedretkvalitetenpå gressetsamtøkt lengdenpå vekstsesongen
. Dettehar
generertgodegåsebeiter.Detteigjen førertil at kontrastenemellommuligebeiteområderi
utmarkog aktivejordbruksarealøker.De mestoptimalegåsehabitatene
vil derfor i mange
tilfelle utgjøre naturpregedeareal som myrer, tjern, elver og holmer som ligger i
tilknytning til dyrket mark. Omfanget av skadenei Porsangerer størst der optimale
beiteområderligger helt nedtil vannkanten.Gåsakommersvømmendeog går i land for å
beite.Skadeneer hovedsakeligpå eng og grasi hele barmarkssesongen
. Av gjesseneer
grågåsadenstørsteskadegjøreren
påeng.
JordbruketlangsPorsangerfjordenkan betegnessommarginaltmedarktisk klima og kort
vekstsesong.Områdenesom har vært benyttetover lang tid ligger nært kysten og kan
karakteriseressomgrunnlentjord medmarineavsetninger(full dyrkamark).
Beiteskadenepå innmark variereri løpet av sesongen.Fra april til midten av juni beiter
bådegjell- og kullgås sammen.I mytingsperiodentrekker gjellgåssegunnaog kommer
tilbake i midtenav juli. Kullgåsadrar til hekkeplasseneog beiteri nærområdene
frem til
ungeneer flyvedyktige.Beggegruppeneer derforsky fra sluttenav juni til midtenav juli,
da den andre skadeperiodenbegynner.Da beiter store flokker gjellgås sammen med
grågåsfamilieretter hvert som ungeneblir flyvedyktige. Skadenivåenevariererfra år til
år, avhengigav for eksempelvellykket hekking,bærsesong,
plantesammensetning
i avling
og trekkmønster.
Bestandeni Porsangerhar i de siste10 årenehatt en betydeligbestandsøkning.
Det harde
siste årene blitt meldt inn flere områder med beiteskader,nedtråkking og tilgrising
forårsaketav gjessi flere områderi Porsanger
. Vi definerer”skadeområde”som areal
grunneier/brukeropplever som skada av gjess, og som de har meldt inn. De fleste
områdeneligger på dyrket mark, men ogsåpå innmarksbeite
mark er det rapportertom
skade.Omfangetav skadertyder på at ulike typer av enger det markslagetsomer størst
eksponertfor årvissebeiteskader.Det må her leggestil at det er det markslagetsom har
størstareal.Det ble ogsåopplyst at timotei var den gressortensom tåler beiting i liten
grad, da den så lett blir dradd opp med rot. Raigresstålte mer og fikk ofte en fin
«busking»ettergåsebeitingen.
Effektav skadenepå dyrketmarker flere og er her delt inn i tre hovedgrupper:
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•

Redusertmengdeavling, i mengdepågraspåeng.Nedbeitingoppstårsærligtidlig
i vekstsesongen
når planteneer små.Vedvarendebeiting utover i vekstsesongen
holdervekstennede.

•

Endretartssammensetning
i grasavling.Gjesseneer selektiveog oppsøkerde mest
næringsrikesortene.Undersøkelsergjort ved Bioforsk Tjøtta viser at grågåsa
preferererengsvingel,raigrasog timotei framfor hundegrasog strandrør(Hatten
m.fl. 2004).Dette fører til at artssammensetningen
i engaforandrer segover tid.
Slike endringervil i visse tilfelle føre til at enga må fornyes oftere, noe som
medførerøktekostnader.

•

Effekter av gåsemøkkpå fôrkvalitet og smak.Gjesshar en rask og ufullstendig
fordøyelsesomgjør at det produseresekskrementerhvert 4-5 minutt. I løpetav ett
døgn produsereren gås ca 600-700g avføring (Samuelsenm.fl. 2004). Forsøk
gjennomførtav Bioforsk viser at fôr med gåsemøkkhar dårligeregjæringskvalitet
ennfôr uten.Dårlig gjæringgir dårligerefôrverdi (Høgbergm.fl. 2003).

I takt med den økte bestandenav gjess er det sannsynligat også skadeomfangeti
jordbruket har økt. Det er i forbindelsemed denneplanengjort forsøk på å undersøke
omfangetav beiteskaderog avgrenseområdenepåkart.
8.2 Tilgrising av fôr

Tilgrising av innhøstetfôr i et område med mye gåsebeiting,med påfølgendemye
ekskrementeri fôret, kanværeet problemfor fôrkvalitet og for dyrehelse.Godfôrkvalitet
er helt avgjørendefor å opprettholdegod dyrehelse.Gåsemøkki fôret kan føre til
dårligere ensilering, gjæring og oppblomstringav mugg og bakterier. Det er mange
faktorer som påvirker effekt av gåsemøkkpå eng i forhold til fôrkvalitet – bl.a. mengde
gåsemøkk på arealet, innhøstingsmetodesamt ensileringsteknikk.Flere tilfeller av
lammedød,sykdomhos voksnesauerog diaré hos storfe,kan muligensknyttesopp mot
storemengderekskrementerfra grågåssomkommermedinnhøstingav fôr. Det er fortsatt
usikkerhetrundt konsekvensene
av gåsemøkki fôret, og dettebørundersøkesnærmere.
8.3 Gjess og flytrafikk ved Lakselv Lufthavn Banak

Lakselvlufthavn har de 3 sisteårenehatt 2 såkalte«bird strike»somer kollisjon mellom
fugl og fly. Bird strike er en alvorlig hendelsebådefor flysikkerhetenog i et økonomisk
henseende.Kostnadenepå dette er ikke kjent for Avinor, men ut fra internasjonal
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forskning kan det se ut som at gjennomsnittsprisenfor en bird strike i Europaer på ca.
15 000,- euro.
Den store utfordringenmed gås ved flyplassenstartetetter at jaktforbudetpå grågåsi
Finnmarkble innført og en fikk en golfbanesomnærmestenabomedgodt beite.Da fikk
lufthavnaen uventetutfordring somen ikke var i standtil å forutse. Det kan synessom
om all gåssomer inne på lufthavnensområdeom høstener på samling/hvilefør trekket
starter.Avinor begrunnerdette med at en kan benyttesammeskremmemetodemange
gangeretterhverandreutenat gjessenesbruk av områdetgår ned.Lakselvlufthavnligger
i et rasteområde for gjess. Fuglene kommer om kvelden og forlater området om
morgenen.Når gjesseneer et stykkeunnarullebanener detvanlig praksiså ikke skremme
opp fuglene. Om gjessenefår være i fred rekker de vanligvis ikke å fly opp og inn i
flyenesbane.Er fuglenenærtrullebanenskremmesfuglenevekk, til delsogsåvedå skyte
individer av ikke-rødlistedegåsearter(J. Andersenpers.med).
For å oppnåensikkerdrift av enlufthavner detviktig å haminstmulig fugl pårullebanen
og i inn- og utflyvningskorridoren.Førsteprioritet for Lakselv Lufthavn er at fugler og
dyr ikke må være til fare eller hinder for lufttrafikken og sekundærtat fugler og dyr
behandlespåen slik måteat detoppstårminstmulig skadepådissevedgjennomføringav
nødvendigesikkerhetstiltak.Avinor har regelverkog prosedyrersom regulererhvordan
slike utfordringerskal løses(Forskrift om bakketjenesteved flyplasser(BSL E 4-1)§§ 1
og 10).
For mangefuglearterforegårtrekketover en bredfront langskysten,mensandrearterog
fuglegrupperutnytter ledelinjer, noe som fører til at trekketiblant konsentreresgjennom
smale passasjer,såkalte trekkorridorer. For å få kunnskap om fugletrekket foregår i
bestemte korridorer gjennom flyplassområdet er det behov for mer systematiske
undersøkelsertil ulike årstider og ulike værforhold.Nåværendekunnskapsgrunnlager
mangelfullt for Lakselv lufthavn, men Avinor har gjennomførtregistreringeri 2011 og
2013 på antall og lokalisering av gjessved lufthavna. Registreringenekan benyttestil
sammenligning
sgrunnlagvedoppfølgenderegistreringer
.
Avinor vurdererat det har vært en tilbakegangi antall besøkendegåsmed ca. 40 % fra
2011 til 2013. Tallene er noe usikre for 2013 da det ikke har vært telt antall ved alle
observasjoner.I 2011 ble det i snitt observert44 individ pr observasjon.I 2013 var det
sammetallet 27. Størsteobservasjoni 2011var ca.200 individ den28. augustkl 11:00.I
2013var det størsteantalletgjessregistrert3. septemberpå morgenen
, med70 individ (J.
AndersenAvinor).
Ut fra observasjone
ne i 2013 har Avinor funnet at flokkenebegynnerå samlesegrundt
20. augustog de siste har reist rundt 20. september.Sammenlignetmed 2011 så har
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gjessene flyttet seg sydover på lufthavnsområdet,og det har nesten ikke vært
observasjoneri nordi 2013.Sekart for hovedkonsentrasjonen
(Figur 17). Det ligger noen
utfordringeri områdenei syd. Her er storeflater som benyttessom refleksjonsflatertil
flynavigasjonsanlegg.Disse områdeneer det knyttet spesiellekrav til når det gjelder
utforming og planhet. Vegetasjoni disseområdeneholdesspesieltunderoppsikt og kan
ikke voksefor høyteller tett.

Figur 17. Lakselv lufthavn med inntegnet markeringer for gjessenesområdebruk. Lilla polygon viser
området i nord som tradisjonelt har vært brukt som rasteområdeav gjess.Grønn polygon viser hvor
hovedkonsentrasjonen
av gjessi 2013, medregistreringav gjessi 25 av i alt 38 observasjoner.Rødsirkel
viser områdethvor det er registrert høyestantall gjessi totalt 8 av 38 observasjoner.Kilde: Jan Andersen
Avinor.

Avinor mener at følgende faktorer har hatt innflytelse på fordelingen av gjess på
lufthavnområdet: Gressog buskerhar vært klippet der konsentrasjonenav gåshar vært
størst.En kanut fra sammenstillingav loggføringerav klipping og registreringseentrend
i hvordangåseflokkenehar fordelt segutover.Det har værtklippet lengernordogså, uten
at en kan se at det her har vært en økning i antall. Dette kan skyldesat det har vært en
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størretrafikk av personeri nord på utsidenav gjerdet.Det kan virke somområdeter blitt
en attraktiv trimløype. Det har ikke vært gjort noen spesifikk registrering i
våtmarksområde
t nordvest for flyplassen.Ut fra en subjektiv vurdering (J. Andersen
pers.med)kan det synessom antalletgjessi detteområdethar vært mindre i 2013 enn
tidligere.
Avinor har flere standardtiltakfor å redusereantall fugl på lufthavner ved skremming,
punkteringav egg og avskyting. Følgendetiltak er satt inn for at gås ikke skal bruke
lufthavna som hvileplass: a) kontinuerlig overvåking og skremming slik beskreveti
gjeldendeprosedyrer,b) opplæringog faglig påfyll for bakketjenesten,
c) årlig evaluering
etter sesong,d) forskyve klipping til etter gåsetrekketca. 20 septemberhvis mulig, e)
vurdereaktuelleområdermed tankepå endringi vegetasjoneller endringav plantetyper
vedrevegetering.
Avinor hari 2013registrertmetoderfor skremmingog virkning av dette.
Hovedkonklusjonener at det er viktig å væretilstedeog benyttevarierendemetoder.Bruk
av barebil i har virket i 98 % av tilfellene hvor kun bil har vært benyttet. Bruk av bil i
kombinasjonmed lyd (horn eller sirene)virket i 80 % av tilfellene hvor kombinasjonen
har værtbenyttet.Det har værtavfyrt totalt 10 knallskuddfra signalpistoli kombinasjon
medbruk av bil dettehar virket i 100 % av tilfellene. Det har værtbenyttethvitt lys fra
signalpistol2 gangersom enestemetode,dette virket i beggetilfellene. I 10 % av alle
skremmingene,ble ikke gjesseneskremt.Dettevar de tilfellene hvor det kun ble brukt bil
i kombinasjonmedlyd somskremmemetode.
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DEL 2. TILTAKSPLAN

Figur 18. Beiteskaderpå gress.Foto: Ingrid Golten.
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9. MULIGE TILTAK
9.1 Formål med tiltak

Gjessene velger bruksområder ut fra områdenes egenskaper, og faktorer som
næringsverdi,topografi og geografier med på å bestemmeom et områdeer egnetsom
bruksområdefor gjess.Ut fra et artsforvaltningsperspektiv
vil detsåledesværeønskeligat
gjessenefortsetterå brukesineeksistere
ndebruksområderog at løsningerpå konfliktene
kanetablereslokalt.
Hvis ingentiltak iverksettes,vil beiteskadene
bådepåkort og langsikt trolig bli minstlike
store som i dag eller eskaleremed økendebestand. Negative holdninger til gjess vil
forsterkes,og sannsynlighetenfor at det begåsselvtekt i form av ulovlig felling øker.
Farenfor at de sjeldneog trua gåseartenekan bli skutt vil dermedøke.De økonomiske
belastningenekanbli storefor enkeltebruk. Detteer denverstesituasjonenfor alle parter.
Det er de siste tiåreneblitt dannetet visst erfaringsgrunnlagover tiltak for å redusere
beiteskadeneforårsaketav gås flere stederi landet. Det skilles mellom to hovedtyper
skadebegrensende
tiltak; betandsregulerende
og konfliktdempende
(forebyggende)tiltak.
9.2 Behov for særordninger i jaktforbudssonene

Nasjonalter grågåser en jaktbarart og skal i utgangspunktetreguleresved jakt innenfor
de jakttidsrammenesomer gjeldende.I områdetrundt Porsangerfjordener det i stor grad
lokalt hekkende gjesssom gjør skadeog mye av skadenforekommerpå våren.Området
rundtindredelerav Porsangerfjorden
ligger i innenforjaktforbudssonen og regulærjakt er
detpådetnåværendetidspunktikke åpnetoppfor.
Jaktforbudsonenei Finnmarker i så måtei en særstillingog det bør jobbesfor å få til
bedrekompensasjonsordning
er:
•

Siden beiteskadenei stor grad er forårsaketav en lokal bestandog samtidig
vanskeligkan reguleresmed jakt lokalt, bør en ordning med kompensasjonfor
tilrettelegging av beitearealer for gjess (friområder) vurderes etablert og
videreutvikles.

•

2013 var et godt bæråri Nord-Norge, og beiteskadenevar mindre enn vanlig på
jordbruksområdene
rundt Porsangerfjorden.Dette kan skyldesat gåsble værende
påholmenefor å beitepåbæri stedetfor å flytte segtil jordbruksområdene.
Ut fra
dette kunne det være fornuftig å investere i forsøk med stimulering av
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krøkebærproduksjonpå utvalgte holmer ved for eksempelrydding av kratt og
lyngbrenning. Ryddingav kratt gir samtidigfærrehekkelokaliteterfor gås.
•

Kompensasjonsordningene
for beiteskaderbør også kunne utløse tilskudd for
investering av driftsmateriell som kan redusere avlingstap forårsaket av
gåsebeiting(direktesåingsmaskin)
.

9.3 Ressursbruk og støtteordnin ger

Ved valg av tiltak er det viktig å ha en pragmatiskinnfallsvinkel. Det er viktig at en er i
nærdialog medgårdbrukere,lokale-, regionaleog sentraleforvaltningsmyndigheterfor å
finne de tiltakenesomer praktisk gjennomførbareut fra de ressursersomer til rådighet.
Ressurserer bådeden tiden gårdbrukerenhar til å gjennomføretiltakeneog kostnadene
ved tiltakene. Aktuelle forebyggendetiltak må vurderesi hvert enkelt tilfelle og etter
hvordansituasjonenutvikler seg.
Aktuelle støtte- og tilskuddsordningersomfinnesi dagkanvære:
•

SMIL-midler som kan søkesom for å finansiereforebyggendetiltak som blant
annet gjerder og foring. Kommunenemå beskrive bruken og prioriteringen av
SMIL-midler i dekommunaletiltaksstrategiene.

•

Etablering av et RegionaltMiljø Program (RMP) som kan gi støttetil grunneier
mot å ha friområderfor gjesspå angitteteiger.Dersomdet søkesom RMP-midler
må det ikke skremmesgås innenfor det avmerketefriområdet. Når det gjelder
bruken av RMP til etableringav fri områderså er det nasjonaltikke åpnet for
denne ordningen i Finnmark. Ordningen er forbeholdt Nord-Trøndelag og
Nordland.

•

Tilskuddtil til retteleggingav fuglebiotoper. Finnmarker tatt medi ordningensom
heterTilretteleggingav fuglebiotoper. Detteer en form for kompensasjonsordning
for de medbetydeligeskadedearealer.Satsener derimot ikke tilstrekkelig stor til
at man kan settevilkårene om at arealetskal settesav som friområde for gås.
Formåletmed ordningener å ivaretagås som beiter og hekker på dyrka mark i
betydeliggrad. Det er en økendeutfordring med gåspå dyrka mark og det er få
tiltak som har tilstrekkelig effekt. Sammenhengen
mellom forbudet mot jakt på
grågåsi størstedelenav fylket, korterejaktsesongder jakt er tillatt, og prioritering
av andregåseartermedførerat en del slåttearealerikke gir avling eller ikke kan
høstesnormaltpga mye beiting og/eller mye møkk. For å reduserekonfliktnivået
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og kompenserefor de økonomiskebelastningenedet er ved stadigå fornye eng,
børdetgis et tilretteleggingstilskuddtil desomharbetydeligeskader.
Virkeområde
Tilskudd gis til fulldyrka og overflatedyrkaarealeller dekarmed grøntfôrvekster
som er betydelig skadetsom følge av gås (beiting/møkk).Med betydelig skade
menes her minimum 30 % redusert avlingsnivå sammenlignet med
normalavlingsnivå.Ordningen omfatter skader som forekommer fra vår til
søknadsfristdetaktuelleåret.
Vilkår
•

Det må føreslogg i miljøplanenmeddato,ca. antall gås,på hvilket skifte
og arealstørrelsen
. Loggenskal føresfortløpendeog kunneleggesfrem for
forvaltningenvedkontroll.

•

Det måmeldesinn skadetil kommunennårskadenoppstår.

•

Minimum skaddareal må samletvære 10 daa for de arealeneforetaket
disponerer.

Foreløpigsats2013:Kr 300pr daa fulldyrka eller overflatedyrkaareal
•

Viltfondsmidlerkandetsøkesom til innkjøpav blantannetlokkegjess,
knallpistolerog gasskanoener.
Fristenfor å søkepåviltfondsmidlerer 15. januar
og detkansøkespåelektronisksøknadsenter:
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
.

I kapitel7.4 – 7.7 blir ulike aktuelletiltak beskrevet.Tiltakeneer i storgradhentetfra den
nasjonalehandlingsplanenfor gjess(Direktoratetfor naturforvalting1996).
9.4 Tiltak anbefalt for lufthavner

Det finnes en veiledersom beskriverutfordringermed fugl for trafikken ved lufthavner,
utarbeidetav TransportationResearchBoardi detnasjonaleamerikanskeforskningsrådet.
Veilederen baserer seg på forskning på temaet og presentererfem strategier som
lufthavnforvalterneanbefaleså bruke for å håndtereuønsketdyreliv i og i nærhetenav
lufthavnene.
De fem strategienepresenterti veilederener følgende:
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Tiltak
1. Skremming

Beskrivelse
Bruk av ulike lyd, visuelle eller kjemiske skremmemidler.

2. Habitatmodifisering

Fjerning eller reduksjon av mat, vann eller ly (hvileområder) i
lufthavnen eller i nærområdet til lufthavnen.

3. Skjerming/fysiske
hindre

Bruk av fysiske hindre for å hindre at fugl får tilgang til mat, vann eller
ly (hvileområder).

4. Bestandsregulering

Redusering eller fjerning av lokale bestander av vilt som utgjør en
fare for luftfartsikkerheten. Skadefelling, eggpunktering eller fangst og
slippe viltet ut i nye lokaliteter utenfor lufthavnområdet.

5. Rutiner

Etablere varslingsrutiner til pilotene når det er økt fare for kollisjoner.

Punkt1-3 anseså værede viktigste,medveilederenunderstrekerat dissestrategieneikke
måbli vurdertisolert,ofte måmananvendeflere av strategienesamtidig.
9.5 Konfliktdempende tiltak

9.5.1 Inndelingi fri - og skremme
områder
Et viktig tiltak i forvaltningsplanenfor grågåsi Porsangervil være å definere gode
beiteområdersom gjessenefår være i fred, samt områder der gjesseneblir jaget så
avlingenblir skåneti størstmulig grad.Uten friområdervil jaging bli sværtvanskeligog
gjessenevil barebli ”kasteballer”mellom nabogardene.
Dettevil væreuheldigbådemed
tankepå skadeomfangetpå viktige jordbruksområderog på kondisjonog helsetilstanden
til gjessene.
Gjesseneer sterkttradisjonsbundnei sin adferd og nytter oftest de sammerasteplassene
,
hekke- og overvintringsområdeår etter år (Direktoratetfor naturforvalting1996). Dyrka
mark og engsom er lokaliserti godegåsehabitatvil naturlig nok få besøkav gjessog et
visstbeitepressmåpåregnes,selvom arealeneinngårsomskremmeområde.
Underarbeidetmed denneplanenkom det frem i intervjuundersøkelser
at det særligvar
på våren at beiteskadeneble størst.Det kom ogsåfrem at mangeønsketat det kunne
jaktesgrågås.Planenhar som utgangspunk
t å ha fastefri - og skremmeområder
bådevår
og høst.Fri- og skremmeområdene
er basertpå frivillighet og en form for «dugnadsånd»
fra grunneierne.
Blir det vanskelig å få til gode fri - og skremmeområdervil planen ikke fungere og
situasjonenblir som i dag.Planenkan ogsågjennomføresmed fri - og skremmeområder
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gjeldendebare på våren, når beiteskadeneer størst.Dette vil føre til at situasjonenpå
høstenvil bli som i dag, men med en bedring på våren. Dersomdet åpnesopp for en
begrensetjakt kan grunneiernesom har friområder på våren da kunne jakte i disse
områdenepåhøsten.Dettevil ogsåkunneføretil et størreuttakav gås.
9.5.2 Friområder– utfordringerog erfaringer
Friområderer områderhvor gåsebeitingtillatesog hvor brukerensamtidigoppnårenform
for kompensasjonfor skaden.
Friområdenevil utgjørehvile- og beiteområdertil gjesseneog må beståav gressmarkav
høy nok kvalitet til at de blir interessantefor gjessene.Det er ikke nok å definereet lite
jordstykkealenesom viktig friareal for gås.Områdetmå væreattraktivt for gåsog helst
ha omkringliggendearealmed andregode ”gåsekvaliteter”.Friområdenekan/børbeites
og slås som vanlig og en normal bruk av gjødslingvil bedreproduksjonenog formålet
med friområdet. Det er òg viktig at det er en viss kontinuitet og varighet over tid på
”friområder” og ”skremmeområde
r” , slik at gjessenefår tid til å tilpasseseg, og venneseg
til hvilke områdersomer godetryggebeiteområdeog hvilke somer fareområde
.
For å gjørefriområdenesfunksjonendastørreog for om mulig å redusereskadeomfanget
innenfor friområdene kan den enkelte grunneier opprettes strategisk plasserte
foringsplasserinnenforfriområdene.Foringenbør foregåi trekktidenfor gåsog er særlig
viktig påvårenda gåseskadene
tilsynelatendeer størst.Vårtrekketvarerfra medioapril til
medio mai og foringen bør foregå i hele denne tiden. På høstengår hovedtrekketi
septemberog detkanværeaktueltå fore påhøstenogså.Det børforesmedvalsahavreog
foret spresut medgjødningsmaskin.Foringenbør utføresav grunneiermedet par dagers
mellomrom.Grunneierregulererforingenlitt ettermengdefugl i området.
Jegerebrukerofte lokkegjessav plastfor å lokke nedgjesstil å skyte (fig. 17). Metoden
med å lokke ned gjessved hjelp av lokkegjessbør prøvesogsåi friområdenefor å få
gåseflokkenetil å landeder. Detteer en metodesomikke er prøvdut endamendenkan
hapositiv virkning (Arne Follestadpers.medd.).
Det er tidligere blitt prøvd med friområder med foring i områdetrundt Orrevatnetpå
Jærenog en spørreundersøkelse
hos grunneiernemed friområde samt nabobrukene
(Lyshol 2008)gir flere positivetilbakemeldingerennnegativeog viser at tiltaket har hatt
envisspositiv effekt for å reduserebeiteskader.To brukereoppgir at detvar lettereå jage
gjessenevekk fra sineområderetteretableringav friområdene.
I sambandforvaltningen av gjess på Jærenble det opplyst at foring (på kulturbeite)
tiltrakk seggåsog trolig reduserteskadenepå dyrka mark.Det ble ogsåopplystat det var
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mindre gåspå gressengen
e på høstennår det var stubbåker(kornåker)i nærheten.Dette
indikerer at en kan «dirigere»gjessenetil en viss grad med foring og på den måtenfå
redusertebeiteskader.

Figur 19. Lokkegåskan væreeffektivttil å styre gjesseneinn i friområder eller gjerne ogsåtil bestemte
delerav friområdene(foringsplasser).

Erfaringerfra Trøndelagog Nordlandviser at gjessnytter friområdenemerennområdene
utenfor. Årsaken til dette er at gjesseneblir skremt og forstyrret utenfor disse
friområdene.De berørtebøndeneer gjennomgåendefornøydemed ordningen,ettersom
skadeomfangetblir konsentrerttil ”definerte” friområder, mens andre dyrka areal ble
liggendei fred.
Å etablerefriområderfor gåsvil væremegetutfordrendefor jordbruketog arbeidetmedå
etablereog vedlikeholdeslike friområdervil medførebetydeligekostnader.I friområdaer
detforbud mot jakt, jagingog andrebeiteforebyggende
tiltak. Dettevil kunneføretil økte
beiteskaderpå dissejordene.For å sikre godefriområdeder gjessenefår værei fred er
godeøkonomiskeordningeroverflere år enforutsetning.
Peri dagserdet ut til at SMIL-midler og tilskudd til tilretteleggingav fuglebiotoperer de
enestemidlenesom er tilgjengelig for bøndenei Porsanger
. RMP-midleneer ikke rettet
mot Finnmarkog dessutenkreves dokumentasjonav mer enn30% avlingstapfor å utløse
midler.
9.5.3 Skremmeområder
og metoder for skremming
Skremmeområdene
vil typisk utgjøreviktige arealerav dyrketmark.Detteer områderder
gjesseneikke er velkomneog her kan gjessenejages.Forebyggendetiltak skal væremed
å gjøre arealenemindre egnet og attraktive som gåseområderslik at avlingstapetblir
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reduserttil et minimum. Dersomdet åpnesopp for jakt eller eventueltskadefellingkan
gjessenejaktesi skremmeområdene.
Jagingsom tiltak er sværteffektivt. Gåsahar evne til å lære, og vil med systematisk
jaging etterhvert sky områderhvor slik jaging foregår.Jagingfor å få gåsatil å etablere
seg i ønskedeområder bør derfor vurderessom et tiltak for å bidra til å nå målet
”konfliktdempendetiltak mellom trekkendegås og landbruk”. Aktiv og systematisk
jaging av gås er imidlertid veldig ressurskrevende.
Innsatsmed skremmingmå anseså
væreen del av brukerensordinæredrift paralleltmedtilsvarendeordningerved hjortevilt.
I kombinasjonmed etableringav tilfredsstillendefriområderkan det bli aktuelt å tildele
midler til skremmetiltakeller andreforebyggendetiltak i de mestskadeutsatteområdene.
–jf søknadom vilttiltak til kommune/FMeller FK (frist 15.01).Hjelp til skremmingkan
ogsåtenkesgjennomjegeravtalemedJFF/jegerlag.
I de flesteområdeneder gjessenesystematisk jagesbort fra markene,vil antall gjesssom
bruker dissemarkene(og beiteskadene)reduseres.De kortsiktige effekteneav jaging på
gjessenesatferd er trolig en lokal forflytning av gjessene(og konfliktområdene).De
langsiktigeeffekteneav jagingkanværeenendretområdebrukog trekkstrategi.
Vanlig manuell skremming av gjess er kanskje det letteste og mest naturlige av
skremmetiltakene.Jaginghar størsteffekt når det skjer organiserti samarbeidmed flere
grunneiere.Et av problemenemedjaging er at det er relativt arbeidskrevende
i en tid det
er mye annetsom må gjørespå gården.Dersomskadenepå avlingeneårlig er storekan
detvurdereså benytteinnleid hjelp slik at denenkeltegrunneierselvslipperå bruketid på
jaging.Grunneiernekan prøveå få avtalermedlokale jeger- og fiskeforeningerom bytte
av jakt pågåsmot skremmingav gås.
Skremmingvedbruk av hundkanværeeffektivt dagjessharnaturlig frykt for hunder.Det
er to metodersom mestaktuelle:a) bruk av gjeterhundsom vil springerundt tett inntil
gjessene,b) ha hundi løpestrenglangskantenav marka.Dersomtraseenfor løpestrengen
for eksempelgår gjennomskogkantenog så ut langsmarka,kan hundenbetreoverraske
gjessene.Dette kan være med å gjøre gjesseneendamer usikre, selv om de ikke ser
hunden.Det er trolig nok å ha hundenpå i skremmeområdeti mindre perioderfor å få
ønsketeffekt. Påengder gjessenetar medsegungerpå beite,skal det ikke brukeshund
somkanjagegjessene
Bruk av fugleskremselmedarmerog bein sombevegerseg,skal ha hatt god effekt. Mest
effektiv nårdener kleddi lyse klær(f. eks.medrefleksjakke).Det er viktig å regelmessig
flytte skremseletrundt.Effektenav dragermedrovfuglsilhuetterskal ogsåhagodeffekt.
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Bruk av lyd kan væreeffektivt. Revolveresomskyterstartskuddkan brukesog dissekan
ogsåskyte”drivskutt” sammenmedenrakettpåmunningen. Disserakettenefinnesmed2
funksjoner,en som smellerog en som hyler. Den som smellergår ca. 30 m og smeller
kraftig mensdenandregårca.100 m medkraftig hyl heleveien.Dettevil værealler mest
effektivt når personeni tillegg er synlig. ØysteinNilsen har fått utlevert en slik revolver
og har gitt tilbakemeldingom at den har hatt effekt. Flere bønderi Finnmark har også
fortalt at bruk av hagleeller rifle for å skremmehar effekt. Automatiskgasskanonsom
lagerhøyesmell (geværliknende)ca. hver 3-5 minutteri forskjellige retningerer effektiv
over kortere avstander(50-100m) (se figur 20). Gasskanonenbruker propan som
drivkraft. Det er viktig at kanonenstårpå et trefotet stativ (tripod) slik at denfår en viss
høydeoverbakken.
For mesteffektiv skremmingbør ulike tiltak kombineres.Fugleskremselalenehar bare
kortvarig virkning, men sammenmed andrevirkemiddel som signalpenn,knallskuddog
manuell skremmingkan effekten bli god. Erfaring viser at bruk av skremmetiltaksom
medførerøkt ferdseli områdetgir økt effekt. I tillegg bør skremmingenintensiveresi de
periodenehvor beitingen er størst eller i de periodene innmarken er mest sårbarfor
beiting,for eksempelpånysåddengog tidlig i vekstsesongen.
Forslagtil nettstederfor innkjøpav utstyrtil skremming:
•

Revolversom skyter startskuddog «raketter»som smellerog hyler kan fås hos:
http://www.alms.no/

•

Gasskanon– DAZON ’Mark 4’ kanon,medstativ:http://www.dazonbv.eu

•

Drager/kites:http://www.scarem.co.uk/

Figur 20. Revolveresomskyterstartskuddkan brukesog dissekan ogsåskyte”drivskutt” sammenmeden
rakett på munningen.Disse rakettenefinnes med 2 funksjoner,en som smellerog en som hyler. Den som
smellergår ca. 30 m og smellerkraftig mensden andre går ca. 100 m medkraftig hyl hele veien.Dette vil
værealler mesteffektivtnår personeni tillegg er synlig.
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Figur 21. Automatiskgasskano
n somlager høyesmellca. hver3-5 minutteri forskjelligeretningerer effektiv
overkortereavstander(50-100m).Gasskanonen
brukerpropansomdrivkraft. DAZON’ZON EL08’ kanon.

Ulike skremselsmetoder
harværtprøvdut lokalt i områdetoverår og erfaringerviserat
grågåsavennersegtil skremsleneetterentid og effektenuteblir. Dettekanha
sammenheng
medat gåsenikke harnoenalternativefriområderderdekanfinne mat.
Erfaringenfra andreområderer at skremmeområder
kun harlangvarigeffekt dersomdet
etableresfriområderfor gåsen.Skremmeområder
måderforsesi sammenheng
med
etableringav friområder.
9.5.4 Gjerder
Bruk av gjerdekanværeet godttiltak for å fysisk hindreat gjessfår tilgangtil dyrkamark
og dermedfå redusertskadeomfanget.Dette er særlig aktuelt der grågåsakommer til
dyrket mark fra sjø eller vann. I den perioden av hekketiden da ungene ikke er
flyvedyktige vil bruk av gjerde mellom vann og dyrket mark kunne ha en god effekt.
Hekkebestanden
av grågåsi indre del av Porsangerf
jorden har de sisteåreneøkt. Det er
rapportertat familiegrupperkommersvømmendeinn og går inn på markeneom natta.I
tillegg oversomrerog myterdetårlig rundtca.150 ikke-hekkendegrågjessi indredelerav
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Porsangerfjorden
. Dersom disse gjør skade på dyrket mark under myteperiodenkan
gjerdervurderes.Det bør settesav grasarealerpå nedsidenav gjerdetslik at gjessenekan
beiteder.Det er mulig å søkeom SMIL-midler for dekkingav utgifter til gjerding.
9.5.5 Leplanting
Gjesseneforetrekkerå beitepå åpneområder.Dersommangjør engstykkenesmalereved
å avgrenseområdermedleplanting, kan detteføre til at gjesseneslutterå brukeområdet.
Samtidigkanleplantinghapositiv effekt påavlingenpågrunnav skjermingmot vind.
9.5.6 Endringi avlingstype
Det er i hovedsaki engat gjessenegjør mestskade.Timotei til slått er dengrasartensom
gir størstavling og med høyestenergiinnhold.Å endregrasartvil derfor føre til at de
sammearealenegir mindre avling produserti ubeita arealer,men kan vise seglønnsomt
dersomartener mer beiteresistent
. En børgjennomførekartleggingpå ulike gressarterfor
å undersøkebeiteresistens,fôrkvalitet og -kvantitet. På spesieltutsatteområderrundt
Porsangerfjordenbør det vurdereså gå over til andreavlingstypersom grønnsakerog
potetersom har vist seglite attraktivefor gjess.Men da jordsmonnetofte er tynt og de
klimatiskeforholdeneer marginalefor grønnsaksdyrkinger enslik endringav avlingstype
trolig lite aktuellutenstørre tilrettelegginger.
9.5.7 Tilskuddtil investeringi endirektesåmaskin.
Flere av gårdbrukernehar nevnt at innkjøp av en direkte såmaskinvil kunne væreet
viktig kompenserendeog konfliktdempendetiltak. Direktesåingav gras uten behov for
jordbearbeidingpå forhånd vil kunne redusereavlingstapenebetydelig. En direkte
såmaskiner spesieltgunstig til reparasjonog fornying av vanlig eng som er i dårlig
forfatninggrunnetbeiteskader.Såmaskinenegnerseggodtfor å såinn spesiellefrøsorteri
eksisterendekulturer. I tillegg egner den seg godt for såing av urter og annen
grøntproduksjon(økologiskjordbruk).
Det bør vurderesulike støtteordningertil dette.Trolig bør det etableresavtale med en
gårdbrukersomfår driftsansvaretfor maskinen,menat det skal etableresen utlånsavtale
meddeandregårdbrukernei kommunen.
Merknadfra Porsangerbondelag:Anskaffelseav direktesåmaskinansessommegetviktig
og detønskeså få dettetil for demsomer utsattfor beitendegrågåspå innmarka.
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Figur 22. DirektesåmaskinUM-7900. Underhaug(www.underhaug.no).
9.6 Bestandsregulerende tiltak

9.6.1 Eggplukking
Eggplukkinger et enkelttiltak somkanvirke bestandsregulerende,
og somsamtidiggir
merinformasjonom hvor hekkendegrågåsbefinnerseg, og hvor mangedeer. Sankingav
egggjøressåtidlig sommulig etterfullagt kull. Metodeog rutinerfor innsamlingav data
og kunnskapsinnhenting
er godtsamordnetmedmyndighetsnivåene
i forvaltningen.Det
utarbeidesrutinersomsikrerat innsamlingenav eggskjerpået såtidlig tidspunktsom
mulig. Det settesendel vilkår for innsamlingensomårlig gjennomgåsog godkjennesav
Fylkesmannen.Innsamlingen/eggplukkingen
kaneksempelvisorganiseressom
eggplukkingsdag
/-er derfolk inviteresmedpåbåtturut til holmenefor å plukkeegg.
Samtidigkandeoppfordrestil å noterepåkart/medgpshvor defant egg, og hvor mange.
9.6.2 Eggpunktering
Under arbeidetmed forvaltningsplanenhar Miljødirektoratetgitt uttrykk for at de anser
punktering av egg som et mer effektivt tiltak enn bare eggplukking mht. å holde
bestandenpå et visst nivå. Detteskyldesat gjessofte leggerflere eggdersomeggfjernes
fra reiret.
På bakgrunn av en forvaltningsplan kan Miljødirektoratet tildele Fylkesmannen
myndighettil å tillate eggpunktering.I første omgangbør det velgesut områdersom
ligger i nærhetenav de landbruksarealene
som er mest plaget med gåsebeiting.Dette
begrunnesmedat deter dissegjessenesomvil føre til beiteskaderpå sommerstidog at en
bestandsreduksjon
her dermedvil værenyttig. Dersomman gjennomførerpunkteringen
overflere år vil trolig gjessenevelgenyehekkeområderhvor deikke blir forstyrret.
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9.6.3 Jakt
I Finnmark fylke er jakt kun tillatt i ytre fjordstrøk og kyst (Forskrift om jakt- og
fangsttider,2012-2017).
Jakt på gjess har lange tradisjoneri Finnmark, men etter fredningenav dverggåsog
sædgåsog etableringav jaktforbudsonerhar interessenfor jakt på gjess avtatt.De senere
års økning i grågåsbestandene
har gitt et potensial for økt jakt og økt interessefor
gåsejakt.I andredelerav landethar det vist segat der gjessenekan høstesgjennomjakt
og dervedrepresenterer
et utbytte,betyr detgjerneogsåat beiteskaderaksepteressålenge
de ligger på et moderatnivå. Verdien som jaktutbytteeller som salgsproduktfor jegere
utenfra er likevel sjeldenoppfattetsom så stor at det tolereressærlig store gåseskader.
Jaktkan ogsåværeet viktig tiltak i områdersomer pressetav beiting og tilskiting, for å
avgrenseskadeomfanget
pådyrkamarkog for å regulerebestanden.
Denordinærejakttidsrammenfor grågåsog kanadagåser på nåværendetidspunktog frem
til 31. mars2012fra 10. augusttil 23. desember.Fylkesmannenhar imidlertid myndighet
til å åpnefor jakt på grågåsinntil 15 dagerfør ordinærjaktstart når det foreligger en
fungerendelokal forvaltningsplan.I denneperiodenkandetbarejaktesfra kl. 2400–1000
om morgenenog jakta er avgrensatil aktive skremmeområder.
Formålet medtidlig jakt
på grågås skal væreå begrenseskadeomfangpå dyrka mark,å regulerebestandenvedå
øke jakttrykket ved at jakta kan foregå over en lengre tidsperiodefør gjessenetrekker
sørover,samtå felle flere ikke-hekkendegjess.En forutsetningfor å kunnebenyttesegav
de forvaltningsmessige
tiltakenesomtidlig jakt, er at det ikke drivesutstraktskadefelling
av grågåspå vårparten.
Kanadagåsog stripegåsregistreresmed jevne mellomrom i Finnmark.Kanadagåsenog
stripegåserikke naturlig forekommendei Norge og er derfor uønsket.Det er ønskeligå
reduserebestandeni størstmulig grad, bådefor at arteneer svartlistetog av hensyntil
beiteskader.Fylkesmannenkan med hjemmel i jakttidsforskriften utvide jakten på
kanadagåsog stripegåsi inntil 2 månederi etterkant av ordinærjakt, i tillegg til enåpning
av jakten15 dageri forkant av denordinærejakttiden.Dettekan gjøresuavhengigav om
det finneslokale forvaltingsplanar.Direktoratetfor naturforvaltingkan ved vissetilfeller
endreog gi dispensasjonfra dissejakttidene.
9.7 Skadefelling

Det er en hovedmålsetningat utfordringene skal kunne takles gjennom gode
forebyggende tiltak som gjør skadefelling utenom ordinær jakttid unødvendig.
Naturmangfoldlovens§ 18 (tidligere viltlovens § 14) gir imidlertid, gjennom forskrift av
1. september1997, mulighet for felling av viltarter som gjør skade.Skadefellinger et
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virkemiddel som barekan bli aktuelt dersomingen andreutprøvdetiltak virker. Det er
kommunensomharmyndighettil å gi slike fellingstillatelser,men tillatelsenkanpåklages
til fylkesmannen.Et vilkår for å kunnegi tillatelse til tildeling av skadeløyvemå skaden
være av vesentlig økonomisk betydning for den skadelidende
. Dette er noe som
kommunenselv må ta stilling til ved skjønni hver enkelt sak. Dersomdet er uvisst om
skadenkan defineressomvesentlig,kan kommunenfor eksempelleie inn Forsøksringen
til å gjennomføreen takseringav skadene.Utgifter ved takseringkan finansieresgjennom
det kommunaleviltfondet som et ledd i kartlegging og overvåking av gåseskaderi
1
kommunen.Det er et ufravikelig prinsipp at skadefellingsforskriften
ikke blir praktisert
slik at det medføreren uthulling av fredningsprinsippeti viltlova (§ 3). I dettemenerman
at aktuell viltart er fredet utenomjakttidsrammenog tildeling av skadefellingstilatelse
ikke skalfungeresomen lokal ”jakttid”. Det er ogsåviktig å merkesegat en skadefelling
måha enklar skaderedu
serendeeffekt.
Dersom det blir aktuelt med skadefellingbør dette gjennomføresved at det etableres
skadefellingslagi kommunen.Grågåsakan væreutrolig sky og ofte vanskeligå jakte.
Dersomdet etableres skremmeområderog friområder, bør det kun skadefelles grågåsi
skremmeområdene.
Det anbefalesat det arrangereset kurs i gåsejakt.Lakselv JFF kan
kontaktesfor jakt og trolig kan de motiverestil å hjelpetil medskremming(seover) mot
å få væremedi skadefellingslag.
Merknadfra Miljødirektoratet: Skadefellingskal ikke væreet bestandsregulerende
tiltak,
menkan væreet skremmetiltaklokalt der gjessforårsakerbeite.Under dårlige lysforhold
der dverggås beiter sammenmed grågås og sædgås,som ofte kan være tilfelle i
Porsangerfjorden,kan det være ekstremtvanskeligå skille disse artene på utseende.
Porsangerkommunemå derfor væresværtforsiktig medanbefalingav skadefellingsom
tiltak på grågåsi Porsangerkommune.
9.8 Andre tiltak/moment

I Rogalandhar man hatt positive erfaringer med å la sisteslåttenstå igjen. Det høye
gressethar gjort at beiteskadenpå våren blei mindre. Om det høye gresseter mindre
attraktivt eller om det tåler beitebedreer uvisst.I Finnmarker det i stor gradkun en slått
og innmarkenbenyttesofte til etterbeitingpå sensommeren
og høsten.Et mulig tiltak er å
seom beiteskadene
avtardersommanikke haretterbeitingpådemestutsatteområdene.
I Rogalander det observertat gjesseneflytter over fra dyrket mark til innmarksbeitenår
det blir kjørt ut blautgjødselpå våren,meneffektener kortvarig (et par dager)(Oddane,
B. 2012).
1

Skadefellingsforskriftenharnylig værtpåhøringog detkankommeendringer
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I Porsangerhar det værten lite nydyrking de siste10- 20 årene.Ved vurdering/søknader
om nye områdertil nydyrking må naturmangfoldlovengi føringer. Man bør undersøke
hvorvidt området har en funksjonverdi for gjess. Vurdering av nydyrkingssøknader
reguleresav forskriftenom nydyrking(FOR1997-05-02 nr 423:Forskrift om nydyrking).
Det vil væreønskeligå måle effektenav en del tiltak. Dettebør gjøresi nærtsamarbeid
med Fylkesmannen,Norsk Ornitologisk Forening,Ecofact, SNO, grunneiereog andre
berørte.
10. Prioritering av tiltak i Porsanger
10.1

Prioritering av tiltak for planperioden 2015-2020

Følgendetiltak prioriteresgjennomførti planperioden2015-2020:
1

Konfliktdempende tiltak
Konfliktdempende tiltak bør vurderes samlet i kommunen, og det anbefales at de
enkelte gårdbrukere/beitelag går sammen om en felles plan. Blant de viktigste tiltak
er etablering av skremme- og friområder (se forslag til konkrete områder nedenfor),
gjerder, og le-planting.
Bøndene i regionen bør etablere en driftsplan, hvor de planlegger når det skal sås på
nytt. Nysådde områder bør ha spesielt fokus og defineres som skremmeområder.
Utfordringen langs Porsangerfjorden er at det i utgangspunkt er lite tilgjengelige
områder som kan benyttes som friområder. Gårdeierne bør gå sammen og se om de
sammen kan bli enige om områder som kan defineres som friområder.
Det er mange hensyn som må tas med i betraktningene ved valg av fri- og
skremmeområder. Hensyn til gårdbruker, naboer, til gås, øvrig vilt og lokale
naturreservat er de viktigste faktorene.
Friområder må være store for å ha god effekt og for at ikke jaging av gås utenfor
friområdene skal påvirke gåsen i «kjerneområdet» av friområdet. De må ha
egenskaper som gjør dem attraktive for gjessene.
Dersom brakklagte områder velges til friområder, bør de gjøres mer attraktive ved
skjøtsel (bruk av beitepussere og påfølgende gjødsling). Innenfor friområdene må det
ikke drives skremmetiltak eller jakt på gås.
Områdene markert i figuren nedenfor er forslag til fri- og skremmeområder. Disse
områdene er blant de viktigste områdene for gjess. I friområdene har vi inkludert
verneområder og landbruksområder som ligger brakk eller er i dårlig hevd.
Skremmeområdene er valgt ut fra jordbruksområder som er rapportert inn med
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gåseskader og områder med som blir mye brukt som beiteområde av gjess.
Skremmeområdene er lagt utenfor reservat og dyrelivsfredningsområdene.
Skremmeområder:
Sommerdalen

Kistrand, Trollholmsund, Lakselv Lufthavn Banak, Dalheim,

Friområder: Veines (2 områder), Stabbursnes med holmer utenfor, Seines,
Børselvosen

Ansvarlig: Gårdbrukerne, beitelag, kommunen og Fylkesmannen i Finnmark
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2

Tilrettelegging for gåsebeite på holmene
Holmer med gammel kulturmark kan fungere som friområder for gås. Skjøtsel av
gammel kulturmark, i form av klipping/rydding/gjødsling, på noen av holmene og
øyene vil kunne gjøre dem attraktive som beiteområder for gjess. Kort vegetasjon vil
samtidig redusere egnetheten som hekkeplasser.
Ansvarlig: Gårdbrukerne, beitelag og Porsanger kommune.

3

Investering i en direktesåmaskin.
En direktesåmaskin vil kunne redusere avlingstapene forårsaket av gåsebeiting.
Dette vil trolig redusere konfliktnivået betydelig.
Ansvarlig: Porsanger kommune og Fylkesmannen i Finnmark.

4

Tilskuddsordninger for de som er rammet
Når gåsen spiser opp etablerte planter om våren må det sås på nytt. Dette betyr
betydelig økte utgifter til såkorn. Det må arbeides med å få fram tilskuddsordninger
som dekker disse merutgiftene på grunn av gåsebeite, for eksempel til et visst antall
kilo såkorn per dekar.
Det kan lønne seg å så på nytt etter slåtten, da spirene som kommer opp etter
høstsåing er for små til at gåsen får tak i dem våren etter (Jan Haaland pers. medd.).
For å estimere avlingstap bør en sette opp viltkamera som filmer antall gås på beite
med jevne tidsintervaller på de mest utsatte stedene. Ut fra dette kan en estimere
forbruk og tap til beitende gås.
Ansvarlig : Porsanger kommune og andre offentlige etater

5

Videreføre tiltak på Lakselv Lufthavn, Banak
De ulike tiltakene vi foreslår varierer både i hva det krever i arbeidsinnsats
(skremming), arealinngrep (habitatendring) og kostnadsomfang. Foreslåtte tiltak bør
vurderes samlet og ikke bare isolert hver for seg. I tillegg bør tiltak vurderes opp imot
øvrige viltarter som bruker flyplassområdet. Foreslåtte tiltak og anbefalinger:
•
Det bør ikke etableres friområder for gås innen for lufthavnens område og ut
til 1000 meter fra rullebanens ender og i en bredde på 300 meter.
•
Skremming: En bør fortsette arbeidet med skremming og videreutvikle de
2
ulike metodene. Bruk av laser om høsten kan ha en god skremmeeffekt,
menneskelig tilstedeværelse og skremming har vist seg å være effektivt og bør

2

NorskOrnitologiskForeningadvareri sin merknadtil høringsutkastetmot bruk av lasertil skremmingav gås,fordi
laserkanskadefuglersøyne,og fordi deter umulig å sikreat detikke treffer andrearterenngrågås.Det er dessuten
farefor misbruk,og detbørikke brukeslangsinnflygingsruterfor fly pgaflysikkerheten.
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videreføres. Bruk av hund til skremming har vist seg å være effektivt ved andre
lufthavner.
•
Fjerning av gress/beiteplanter: I noen områder bør det vurderes hvorvidt man
skal fjerne gress i sin helhet og erstatte dette med fast dekke som asfalt eller annet
dekke som bidrar til å tar bort verdien som beiteområde for gjess.
•
Klipping av gress: Basert på tidligere erfaringer fra Lakselv lufthavn bør det
etableres en driftsplan på når de ulike områdene skal klippes.
•
Tilsåing med gresset sauesvingel, som har lav næringsverdi for gjess, på
arealer der gresset må være lavt
•
Tilplanting vierarter. I områder hvor et ikke er påkrevd med lav vegetasjon
bør det vurderes om områdene kan stykkes opp ved hjelp av leplanting med
vierplanter. Alternativt kan større felt plantes til med vier for å fjerne området verdi
som beiteområde for gjess
•
Sette opp sperrehinder over områder: Man kan også ta bort enkelte
områders verdi som beiteområde ved å sette opp sperretråder med vimpler.
•
Registrering av effekter ved tiltak: Man bør fortsette å registrere effektene av
de ulike tiltakene slik at man får et bedre beslutningsgrunnlag når man skal vurdere
videreføringav de ulike tiltakene.
Ansvarlig: Lakselv Lufthavn, Banak
6

Kanalisering av ferdsel mellom Seines og Lakselv Lufthavn, Banak
Det er viktig at folk benytter stien langs gjerdet rundt flyplassen, i stedet for å gå ut
på strandengen på Seines der det skal være friområde for gåsen. Særlig er det viktig
å unngå at hunder springer ut i terrenget og skremmer gåsen der den skal få være i
fred.
Det settes opp et mindre gjerde eller stengsel som holder ferdselen på stien langs
utsiden av gjerde rundt flyplasssen. Båndtvang håndheves strengt ved tursti, og
ytterligere kanalisering av mennesker langs turstien bør unngås i gitt tidspunkt. Det
lages informasjonsskilt som blant annet informerer om at Porsanger kommune har
utvidet båndtvang.
Ansvarlig: Porsa nger kommune i samarbeid med Fefo, Avinor mfl.

7

Tiltak mot gås på golfbanen
Merknad fra Norsk Ornitologisk Forening: Området som benyttes av gjessene er
strandengene på vestsida av rullebanen ved Lakselv LufthavnBanak. På østsiden av
flyplassen ligger det en golfbane som ble åpnet i 2010. Gjess, uansett art, må fly
over rullebanen for å kunne beite på golfbanen, noe som øker kollisjonsfaren mellom
fugl og fly. Selve flyplassen er et skremmeområde for å ivareta flysikkerheten.
Golfbanen bør gjøres så uegnet som gåsebeite som mulig for å kunne hindre at
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gjess (uansett art) blir ”fristet” til å fly over rullebanen fra hvile-/beiteplassen.
Mulige tiltak inkluderer såing med grasarter som gjessene ikke liker, eller beplanting
med trær og busker for å redusere det tilgjengelige beitearealet. Dette ville ha en
effekt både ved å redusere kollisjonsfaren mellom fugl og fly, og unngå konflikten
mellom brukere av golfbanen og gjess.
1.1.2.1.1.1.1.1 Ansvarlig: Porsanger kommune i samarbeid med Golfbanen og Avinor
8

Eggplukking
Eggplukking er et enkelt tiltak som kan virke bestandsregulerende, og som samtidig
gir mer informasjon om hvor hekkende grågås befinner seg, og hvor mange de er.
Formålet er dessuten å få informasjon om hvor mange gjess som hekker, og hvor
reirene er, slik at en kan målrette neste tiltak (eggpunktering).
Sanking av egg gjøres så tidlig som mulig etter fullagt kull. Metode og rutiner for
innsamling av data og kunnskapsinnhenting er godt samordnet med
myndighetsnivåene i forvaltningen. Det utarbeides rutiner som sikrer at innsamlingen
av egg skjer på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det settes en del vilkår for
innsamlingen som årlig gjennomgås og godkjennes av Fylkesmannen.
Innsamlingen/eggplukkingen kan eksempelvis organiseres som eggplukkingsdag/-er,
Det arrangeres en årlig eggplukkingsdag på utvalgte holmer i indre deler av
Porsangerfjorden, der kommunens innbyggere inviteres med på båttur for å plukke
gåseegg til eget bruk, noe som kan virke bestandsregulerende, og der de samtidig
deltar på dugnad for å kartlegge bestanden av hekkende grågås, slik at
eggpunktering kan gjøres mer målrettet. De får opplæring i bruk av gps, eller evt
hjelp til å tegne inn på kart, alle observasjoner av hekkende gås, antall reir, antall
egg mv.
Ansvarlig: Porsanger kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark , SNO mfl.

9

Eggpunktering
I planperioden (2015-2020) bør det iverksettes eggpunktering på utvalgte holmer i
indre deler av Porsangerfjorden. I hvert reir skal det være to gjenværende egg som
ikke punkteres. Eggpunkteringen foretas i perioden 10. mai og frem til 1. juni. Alle reir
bør koordinatfestes ved hjelp av en håndholdt gps og det bør i tillegg noteres
kullstørrelse og en beskrivelse av reirets beliggenhet. Det bør velges ut øyer og
holmer som ligger i nærheten av de mest skadeutsatte landbruksområdene. Tiltaket
omsøkes Fylkesmannen for 5 år av gangen.
Forslag til områder markert med gult polygon på figur (foto: Ingrid Golten):
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Ansvarlig: Porsanger kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark , SNO mfl.
10

Tidligere jaktstart på grågås
Uttaket av grågås under ordinær jakt har vært svært beskjedent i Porsanger
kommune. Statistikk fra de siste 5 sesongene viser ett gjennomsnittet på 4 felte
grågås per år.
Selv om lokalt store flokker med grågås gjør til dels stor skade på innmarksavlingen
på våren, har altså jaktuttaket vært beskjedent.
Ordinær jaktstart på grågås i Finnmark er 21.8. I henhold til gjeldende forskrift for
jakt- og fangsttider kan Fylkesmannen gi adgang til å starte jakta inntil 15 dager før
ordinær jaktstart når det foreligger en lokal forvaltningsplan.
Tidligere jaktstart kan være et egnet virkemiddel for bestandsregulering av grågås.
Det kan være med på å begrense omfanget av beiteskader og øke jaktuttaket ved
at jakten kan foregå en lengre periode før gjessene trekker sørover. Ved å
fremskynde jaktstarten for grågås i Porsanger til 10.8, vil det også kunne gi ett
bedre sammenfall med når gjessene starter beiting på innmark. For å oppnå den
ønskede effekten av tidligere jaktstart som bestandsregulerende tiltak, bør dette
kombineres med friområder. For å unngå at gjessene trekker tidligere sørover som
følge av tidligere jaktstart, vil det være nødvendig med friområder uten jakt hvor
gjessene har mulighet til å hvile uten å bli forstyrret.
Formålet med tidlig jakt på grågås skal være å begrense skadeomfang på dyrka
mark, å regulere bestanden ved å øke jakttrykket ved at jakta kan foregå over en
lengre tidsperiode før gjessene trekker sørover, samt å felle flere ikke-hekkende
gjess. En forutsetning for å kunne benytte seg av de forvaltningsmessige tiltakene
som tidlig jakt, er at det ikke drives utstrakt skadefelling av grågås på vårparten.
Ansvarlig: Kommunen i samarbeid med SNO og FeFo
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10.2

Videre tiltak – kartlegge effekten av tiltak
Evaluering av iverksatte tiltak
Kommunen innkaller styringsgruppen til en årlig evaluering av planen i første del
av desember hvert år. Hvert år i planperioden, bør det lages en rapport som
oppsummerer og evaluerer erfaringer med de innførte tiltakene. Dersom det
etableres jakt i august bør rapporten bl.a. inneholde en evaluering av jaktas
påvirkning på tidspunktet for høsttrekket til grågåsa. Etter at planperioden er over
bør det lages en rapport som oppsummerer og evaluerer alle de gjennomførte
tiltakene. Det bør føres statistikk på antall koordinatfestede reir og kullstørrelser,
slik at man kan se effekten av eggpunkteringen.
Ansvarlig: Kommunen i samarbeid med SNO, skoler, gårdbrukere og forskere
Kartlegge utbredelsen av grågås
I forbindelse med arbeidet med forvaltningsplanen er det gjort en kartlegging av
utbredelsen av grågås i beiteskadede områder ved hjelp av spørreundersøkelser
til gårdbrukere i regionen. Det bør i tillegg gjennomføres systematiske tellinger av
grågås langs Porsangerfjorden. Det bør da kartlegges hekkende grågås, samt at
det bør innhentes informasjon om antall beitende gjellgås i området.
Bruk av skoleelever: Kommunen må vurdere muligheten for at gåsetelling kan tas
inn i skolen. Skoleelever kan være en god ressurs for å få kartlagt antall gås i et
område, og tellingen kan inngå både i naturfag og matematikk. Kartlegging
av
hekke- og beiteområder ved bruk av artsobservasjoner kan gjøres i samarbeid
mellom skolene og SNO.
Bruk av gårdbrukere: Gårdbrukere, som sitter med førstehånds informasjon om
vårtrekk, høsttrekk og antall gjess på innmark, bør dokumentere dette hvert år.
Kommunen bør ta ansvaret for at resultatene samles inn og at dette hver høst
legges inn i artsobservasjoner I Artsdatabanken.
Bruk av forskere: Videreføring av kartleggingen av hekkeområder,
fjærfellingsområder, og beiteområdene for grågås, sædgås og dverggås.
Kartleggingen bør følges opp, og endringer i bestanden må dokumenteres.
Ansvarlig: Kommunen i samarbeid med SNO, skoler, gårdbrukere , forskere, FeFo
Innsamling av vinger fra grågås i forvaltningsområdet
Ecofact i samarbeid med NINA har fra 2008 samlet inn vinger fra skutt grågjess i
Troms og Finnmark, for å gjøre fjærundersøkelser som kan gi en indikasjon på
fjærutvikling og kondisjonsutvikling. Resultatene fra disse analysene vil kunne
hjelpe til med evalueringen av tidligjakt i området, og det anbefales at disse
fjærundersøkelsene fortsettes slik at resultatene kan brukes i oppfølgingen av
tiltak. Det er viktig at disse resultatene blir videresendt til kommunene, som tar
disse til betraktning i den årlige vurderingen av tiltakene.
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Ansvarlig: Ecofact/Kommunen
Måling av skadeomfang
Det bør gjøres forsøk som er egnet for å dokumentere avlingsskader på areal
som beites av gjess, for å fastslå skadeomfanget av beitende gjess i Porsanger
kommune. Disse forsøkene bør gjøres innenfor etablerte friområdene for gjess.
Ubeita referanser kan skaffes ved å skjerme striper av engen for beiting, men på
en måte som ikke forstyrrer gjessene på resten av engen, og som heller ikke
påvirker eventuell gjødsling av enga.
For å fange opp beiteskader fra gjessene og få mest mulig representative tall bør
en måle avlingstap over større arealer. Størrelsen av avlingen per dekar kan for
eksempel beregnes ut fra oppmåling av det arealet som må slås for å produsere
en høyballe, med hjelp av en type fôrhøster som automatisk registrerer når en
høyballe er ”full”. Tallene kan så sammenlignes for beita og ubeita engstriper.
Ansvarlig: Kommu nen i samarbeid med gårdbrukere og forskere
Fremskaffe data på effekten av gåseekskrementer i fôr
Det har vært forsket lite på effekten av gåsas ekskrementer på fôrkvalitet og
dyrehelse. Som en del av et større prosjekt ble det i 1997-2001 målt effekten av
gåsemøkk på fôrkvalitet, men det ble ikke undersøkt med tanke på bakterier og
andre sykdomsfremkallende organismer (Høberg et. al 2003). Det bør settes i
gang omfattende forsking på effekten av gåseekskrementer i grovfôr med tanke
på dyrehelse og sykdomsfremkallende organismer.
Tiltak som gårdbrukerne kan gjøre selv er å krysse av for at det blir tatt en
hygieneprøve med bakterieinnhold når det blir tatt fôrprøver av fôr høstet i
områder med store mengder gåse-ekskrementer. Dette for å kunne påvise
bakterieinnhold i ettertid, dersom det oppstår problemer med dyrehelse o.l. Dette
blir ikke gjort automatisk når man bestiller fôrprøve.
For å redusere faren for å få husdyrsgjødsel med i fôret, vil en stubbhøyde på
over 10 cm være gunstig. Betydningen av stubbhøyde vil være størst under både
spesielt våte og tørre innhøstingsforhold. I tillegg er det lurt å kanalisere det fôret
man vet er forringet med mye gåsemøkk til dyr som er sterkere. Altså å unngå å
fôre dette til drektige dyr, samt ungdyr.
Ansvarlig: Ko mmunen i samarbeid med gårdbrukere og forskere
Forsøk med endringer av frøblandinger og såtidspunkt
Det kan utføres forsøk for å finne såtidspunkt og frøblandinger som er best egna
ved beitepress av gjess, for å redusere avlingstap over år og redusere
gjenleggskostnader. Bioforsk har tidligere gjort liknende registreringer i Nordland.
Ansvarlig: Kommunen i samarbeid med gårdbrukere og forskere
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11. KILDER
11.1

Elektroniske kilder

Forskrift om jakt- og fangsttidersamtsankingav eggog dunfor jaktsesongene
fra og med
1. april 2012 til og med 31. mars2017: http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf
-201203010190.html
Forskrift om nydyrking:http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd
-19970502-0423.html
Forskrift
om
bakketjeneste
ved
flyplasser
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003
-06-27-935

(BSL

E

4-1):

Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig redusererandre
viltartersreproduksjon:http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997
-09-01-1000
Artsdatabank
en/Artskart:http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx
Direktoratetfor naturforvaltningNaturbase:
http://dnweb12.dirnat.no/naturbase_oppslag/naturbase_oversikt.asp
NordAtlas:http://www.nordatlas.no/default.aspx?gui=1&lang
=2
TransportationResearchboard:
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_syn_023.pdf
11.2

Skriftlige kilder

Bjerrum, M., Madsen,J., Tombre I. M., Nicolaisen,P. I., Hansen,J., Ødegaard,P.I.,
Gundersen,O. M. & Jensen,G. H 2011.Biologisk evalueringav tilskuddsordningenfor
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