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Forskrift om utviding av periode for sanking av grågåsegg i 
nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega 
kommuner- Nordland

Fylkesmannen i Nordland har med dette fastsatt forskrift om utviding av periode for sanking
av egg fra grågås for år 2016 i nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega 
kommuner i Nordland. Forskriftstekst ligger vedlagt dette brev.

Konklusjon
Som følge av oppheving datert 06.04.15 av Forskrift 4. april 2015 nr. 360 om utvidet jakttid 
på grågås og utviding av periode for eggsanking for perioden 2015–2016 i nærmere angitte 
områder i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega, Nordland, fastsetter 
Fylkesmannen nå forskrift om utviding av periode for eggsanking for år 2016 i nærmere 
angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner i Nordland (jf. vedlagte 
kartutsnitt). Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 19. juni 2009 om forvaltning av 
naturens mangfold §§ 15 og 16, og forskrift av 01.02.07 om jakt- og fangsttider samt sanking
av egg og dun § 6.

Begrunnelse
Ettersom forskrift 4. april 2015 nr. 360 om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for 
eggsanking for perioden 2015-2016 i nærmere angitte områder i kommunene Alstahaug, 
Dønna, Herøy og Vega i sin helhet ble opphevet av Fylkesmannen 06.04.16, rammet dette 
også hjemmelsgrunnlaget for den utvidede perioden for eggsanking fram til og med 30. april i 
utvalgte områder, jf. den nå opphevende forskriftens § 4. 

Oppheving av forskriften om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking
fulgte naturlig av Miljødirektoratets vedtak av 30.11.15 om dispensasjon for prøveordning for 
tidligjakta med endring i døgnreguleringen for nærmere angitte områder i de her respektive 
kommunene fra morgenjakt til jaktutøvelse i tidsrommet 16.00 - 22.00. Den nå opphevede 
lokal forskriftens bestemmelse om utvidelse av perioden for eggsanking var ikke eksplisitt 
trukket fram i forbindelse med opphevingsforskriften. Dette på grunn av at ordningen ikke var 
tenkt avviklet for inneværende sesong. Fylkesmannen viderefører derfor ordningen gjennom 
fastsettelse av en egen og dedikert forskrift. For nærmere saksutredning og vurdering om 
utvidelsen av eggsankingsperioden vises det til brev herfra datert 13.04.15 (vår ref.: 
2010/3601-18).   
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Ut fra at dette forhold har vært gjenstand for høring både ved fastsettelse og implisitt 
gjennom oppheving av forskrift 4. april 2015 nr. 360, vurderer Fylkesmannen at det ikke vil 
ha nevneverdig verdi å gjennomføre forhåndsvarsling. Forhåndsvarsling er med hjemmel i 
forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c unnlatt i denne sak.

Vi ber kommunene om å orientere om fastsettelsen av forskrift om utviding av periode for 
eggsanking og om opphevingen av forskrift 4. april 2015 nr. 360 på sine internettsider. 
Informasjon om dette vil også bli lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder Ole Christian Skogstad

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg:
Kart over områder for utvidet eggsanking fra grågås i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega
kommuner
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Forskrift om utviding av periode for sanking av egg fra grågås for år 2016 i nærmere 
angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner- Nordland

Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 11. april 2016. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov
av 19.06.09 om forvaltning av naturens mangfold §§ 15 og 16, og forskrift av 01.03.12
om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til
og med 31. mars 2017 § 6.

I
Formålet med denne forskrift er å avgrense skadeomfang på dyrka mark og regulere 
bestanden av grågås slik at konfliktene mellom landbruksnæringen og grågåsa reduseres.

II
Det åpnes for utvidelse av tiden for eggsanking fram til og med 30. april i nærmere 
avgrensede områder, jf. rosaskraverte områder i kartvedlegg.

III
Denne forskriften trer i kraft umiddelbart, og gjelder for sesongen 2016.
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