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Viser ti1 brev datert 5.12.05 fra Landbruks- og matdepartementet om hraring av utkast ti1 forskrift 
om tilskudd ti1 tiltak for i3 tilrettelegge beiteareal for gjess. 

Utvalg for Nzeringlinfrastruktur behandlet hraringsutkastet i mnrte 23. januar 2006. Szerutskrift 
fnrlger vedlagt. 

Med hilsen 

Ottar Skog 
Enhetsleder 

Karl Peder Haugen d 
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Dato: 05.01.2006 

HORINGSUTTALELSE - UTKAST TIL FORSKRIFT OM TILTAK 
FOR TILRETTELEGGE BEITEAREALER FOR G JESS 

DOKUMENTER I SAKEN 
Horing av utkast ti1 forskrift om tilskudd ti1 tiltak for i tilrettelegge beitearealer for gjess (v) 

Utvalgssaksnr 
006106 

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Gjelder fastsettelse av forskrift om kompensasjon for gisbeiteskader forksaket av arktiske 
gjess (Kortnebbgis og Kvitkinngis) 

FAKTA I SAKEN 
I jordbruksoppgjoret 200512006 ble det avsatt 2 millioner kroner ti1 kompensasjon for 
gisebeiteskader forirsaket av arktiske gjess. For i'i ha hjemmel ti1 ii utbetale tilskudd m i  det 
utarbeides nasjonal forskrift. Utkast ti1 forskrift er utarbeidet av Landbruks- og 
Matdepartementet, og n i  sendt p i  herring ti1 berorte kommuner, faglag og en del andre 
instanser (se horingsliste i vedlegg). Horingsfrist er 16. januar. 

Utvalg 
Naringlinfrastruktur 

Sortland kommune har over flere tiir hatt betydelige gisebeiteskader forirsaka av arktiske 
gjess. 

M~tedato 
23.01.06 

I 1997 ble det utarbeida "Forvaltningsplan for kortnebbgis og grigis i Sortland kommune. 
Planen ble utarbeida av ei gruppe bestiende av representanter for Sortland Bondelag, 
Sortland Bonde- og Smibrukerlag, Vesterilen Lokallag av Norsk Ornitologisk forening, 
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og kommunen. Planen foreslo etablring av 
kompensasjonsordninger for gisebeiteskader. Planen ble ikke godkjent av fylkesmannen f@r i 
2000, men det ble da tatt forbehold om at en ikke hadde offentlige midler ti1 i gjennomfore 
planen. 

I perioden 1999 - 2003 ble det gjennomfort organisert jaging av gis i regi av faglagene. 

Helt fra sist p i  80 tallet er det gjennomfort registrering av tetthet og observert ringmerka fugl. 
En har siledes en svaert grundig dokumentasjon av gisetrekket i Vesterilen. 

I 2004 og 2005 har det vaert gjennomfort forsoksordninger med kompensasjon for 
gisbei teskader. 

I 2004 ble det utbetalt kompensasjon for friomrider og omrider der girdbrukere fikk jage 
gis. Alle gkdbrukere som var plaget av gis fikk mulighet ti1 i inngi avtale om 
kompensasjon. Tabellen nedenfor viser antall bruk som deltok i prosjektet, areal og utbetalt 
kompensasjon: 



I Antall brukere I Areal (daa) I Kompensasjon (kr) 

Kompensasjonen ble beregna ut fra modellen sorn er presentert i "Forvaltningsplan for gjess 
for Sortland", og utgjorde i snitt 103 kr. pr daa. 

Ut fra erfaringene i 2004 ble forsgket en del endra i 2005: 
Det ble ikke gitt kompensasjon for jaging. 
Det ble av kommunen, i samrid med NINA, pekt ut omrider sorn ble betegna sorn de 
viktigste omridene for gisa. Brukere i disse omridene fikk tilbud om i inngi avtale. 
Kompensasjonen ble av Fylkesmannen i Nordland fastsatt ti1 200 kr. pr daa. 

Erfaringen er at ordningen fungerte best i 2005, fordi en nidde bedre de brukerne sorn 
virkelig er berort av gisebeiteskader. Det er #nskelig med en differensiering av 
kompensasjonen. Ut fra den erfaring vi n i  har med systematisk registrering av 
gisebeiteskader p i  naermere avgrensa omrider over flere ir, mener vi at det er godt mulig i 
differensiere kompensasjonen geografisk. Ut fra fjorirets gisetelling bgr arealet utvides noe, 
ti1 anslagsvis 1800 daa. Tellingene viser at det var betydelig storre antall fugl i 2005 enn i 
2004. Dette kan tyde p i  at mer gis trekkes ti1 omridet fordi gjessene erfarer at de f i r  beite 
uforstyrra. 

Tabellen nedenfor viser antall bruks sorn deltok i prosjektet i 2005: 

VURDERING 
Vurderingen er gjort sorn en gjennomgang av den enkelte paragraf. 

8 1, Formil 
Her vil vi bemerke at formilet med ordningen er i kompensere for avlingstap og andre 
kostnader sorn gisebeiteskader forhsaker. Det vil si at girdbrukeren vil p i  ingen mite tjene 
p i  ordningen, men det vil sikre at gisa f i r  ro ti1 i ta opp nodvendig beitegras (naering) fgr 
trekket fortsetter ti1 Svalbard. 

Friareal 

5 2 Virkeomride 
Vi er enig i at forskriften bor gjelde for arktiske gjess, fordi dette er arter sorn Norge har 
spesielle internasjonale forpliktelser ovenfor. Det er ogsi disse artene sorn gj@r mest skade, 
og der det ikke finnes andre tiltak en organisert jaging. Grigisa gjgr ogsi en del skade, men 
her er det andre muligheter ti1 i forebygge skade (jakt etc.). 

Areal (daa) 
1564 

Ant all brukere 
26 

Vi mener at det er noe upresist i si at fylkesmannen skal fastsette avgrensinger av arealer. 
Det er en kjensgjerning at det i praksis vil vaere p i  lokalt nivi en er i stand ti1 5 fastsette 
grensene. Siden fastsettelsen av arealene gir visse rettigheter (gkonomiske fordeler), blir 
viktig at fastsettelsen av grensene skjer i ryddige former. Vi mener derfor at dette fortrinnsvis 
b@r skje gjennom en planprosess, enten i regi av fylkesmannen eller kommunen, sorn sikrer at 
alle parter gis rett ti1 A pivirke prosessen. Men vi er enig i at det sorn bgr ligge ti1 grunn for 
fastsettelse av grenser, er registreringer i form av fugletetthet (gisebeitedager) eller evt. 
vurdering av avlingsskade. 

Kompensasjon (kr) 
3 12790 

5 3 Vilkir 
Ingen merknader 



5 4 Soknad og utbetaling 
Vi er enig i at det bgr opereres med flere satser (to eller tre). Dette ut fra vire erfaringer i 
Sortland. Vi mener ogsi at det er mulig i fastsette satsene ved geografisk avgrensing. Et 
eksempel p i  det i vir kommune, er at vi alltid observerer storst gisetetthet naert strandlinja. 
Disse arealene synes derfor mest verdifulle for gjessene, og bor kompenseres med storst sats. 
Andre omrider kan ogsd vaere viktige, men blir ikke belasta i s t i  stor grad som arealene nzrt 
strandlinja. 

35-10 
Ingen merknader. 

Innstilling: 
Utvalg for naeringl infrastruktur slutter seg ti1 administrasjonens merknader ti1 "Forskrift om 
tilskudd ti1 tiltak for i tilrettelegge beitearaler for gjess". 

Leif Hovden 
ridmann 

Ottar Skog 
Enhetsleder 

Behandling i Naeringhnfrastruktur 23.01.06: 
Ridmannen innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Naeringhfrastruktur - 23.01.06: 
Utvalg for naeringl infrastruktur slutter seg ti1 administrasjonens merknader ti1 "Forskrift om 
tilskudd ti1 tiltak for d tilrettelegge beitearaler for gjess". 


