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Forord  
Dette er en revidert utgave av tidligere Handlingsplan for forvaltning av gjess i 
Rælingen kommune, vedtatt i viltnemnda 7. april 2008, sak 08/8. Planen burde 
vært revidert et år tidligere, men ble på grunn av tidspress utsatt i tid. Vi valgte å 
la den gjeldende plan fra 2008 – 2012 også være grunnleggende for 
forvaltningen i 2013, for så å oppdatere handlingsplanen slik at den blir gjeldene 
med virkning fra 2014. 
 
Handlingsplanen bygger som tidligere på den regionale planen for Oslo og 
Akershus, siste utgave gjeldende for 2012 - 2020, utarbeidet av Fylkesmannen, 
rapport nr. 8/2012. 
 
Viltnemnda behandlet i sak 13/12 Handlingsplan for forvaltning av gjess hvor det 
ble vedtatt å opprette et arbeidsutvalg bestående av viltnemndas leder, Arne 
Selman, nestleder Svein Olsen, sekretær Tom G. Bengtson. I ettertid har også 
plan- og miljørådgiver Mari Ann Vinje tiltrådt utvalget, som har laget forslag til 
revidert plan. 
 
Handlingsplanen gjelder for årene 2014 – 2022 og skal følges opp med årlige 
tiltaksplaner med beskrivelse av detaljerte tiltak for gjeldende år. Tiltaksplan for 
2014 følger som vedlegg til denne planen. 
 
Handlingsplanen og tiltaksplanen skal godkjennes av Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. 
 
 
Rælingen, 15. april.2014  
 
 
 
Arne Selman 
leder i viltnemnda    
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Sammendrag 
Rælingen kommune har i likhet med andre kommuner i regionen opplevd en 
økning av bestandene av gjess. Spesielt gjelder dette arten kanadagås som 
skaper sanitære problemer på kommunens badeplasser. De kommuner som har 
dette problemet blir anbefalt av Fylkesmannen å utarbeide egne handlingsplaner 
for forvaltning av gjess. Det er bakgrunnen for denne handlingsplanen for 
forvaltning av gjess i Rælingen. 
 
Det er den innførte arten kanadagås som er problematisk i kommunen. 
Kanadagås hører opprinnelig ikke til den norske fuglefaunaen og er oppført på 
den norske svartelista med kategorien svært høy risiko (SE). Derfor er det kun 
satt forvaltningsmål for denne arten. Planen omtaler også hvitkinngås, stripegås 
og grågås, uten at det er satt forvaltningsmål og bestandsregulerende tiltak for 
disse artene. 
 
Planens forvaltningsmål er som følger: 
 

 For de prioriterte friluftsområdene; Myrdammen/Nordbysjøen, 
Åmotdammen og Ramstadsjøen, skal bestanden av kanadagås holdes på 
et minimumsnivå. 
 

 Det er naturlig at kanadagås har tilhold i Nitelva og Nordre Øyeren 
naturreservat og området er derfor avsatt for gjess. Det skal ikke 
gjennomføres tiltak knyttet til gjess i dette området. 

 
Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen skal følges opp med en årlig 
tiltaksdel. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus utarbeidet i 2004 en regional forvaltningsplan 
for gjess i fylkene for perioden 2004 til 2010, senere revidert for perioden 2012 – 
2020. Her anbefales alle kommuner med problemer i tilknytning til forvaltning av 
gjess å utarbeide egne handlingsplaner. Slike planer bør inneholde følgende 
temaer: 
 

 Konkret omtale av bestandsstatus og kommunens problemer med gjess 
og avgrensning av problemområder i forhold til beiteskader, sanitære 
problemer osv. 

 Konkret avgrensning av områder avsatt for gjess 
 Hvilke tiltak som skal iverksettes innenfor hvert problemområde og 

friområde. Omfanget av fastsatt tiltak må spesifiseres (Dette er viktig i 
forhold til mulighet for å få dispensasjon til skadefelling). 

 Når tiltaket skal gjennomføres fordelt på sted og tiltakstype. 
 Tiltak for å tilrettelegge for jakt for å minske behovet for forvaltningstiltak 
 Behov for samarbeid og koordinering med nabokommuner 
 Omtale av eksisterende kartlegging og overvåkning av bestandene og 

behov for ytterligere kunnskap 
 Hvilke informasjonstiltak som er nødvendig med tanke på publikum 
 Varslingsrutiner og nødvendig kommunikasjon med grunneiere, politi og 

allmennhet 
 Rutiner for evaluering av tiltak 
 Rutiner for årlig rapportering av gjennomførte tiltak og omfang av disse 

tiltakene 
 
Rælingen har hatt problemer med kanadagås ved de to badevannene 
Myrdammen og Åmotdammen med tilgrising av ekskrementer. Problemet var 
lenge økende, men er senere redusert som følge av at det for perioden 2008 – 
2012 er iverksatt tiltak for å redusere bestanden etter å ha fulgt handlingsplanen 
fra forrige planperiode.  
 
Til tross for redusert bestand bruker kommunen store ressurser på å holde 
strendene rene. Om det er færre hekkende par ved selve badevannet, finnes det 
vann like i nærheten hvor gjess hekker. Dette gjelder Nordbysjøen ved 
Myrdammen og Blåtjern ved Åmotdammen. Det har vist seg at foreldreparene 
ved disse sidevassdragene ofte oppsøker badeplassene med hele kullet. 
 
En kan likevel konkludere med at oppfølging av tidligere planer og tiltak har ført til 
at problemet har blitt mindre de senere årene. 
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2 Problemstilling 

På grunn av kanadagås på våre badeplasser, må kommunen rydde plenene for 
ekskrementer fra gjessene hver dag i badesesongen. Ryddingen utføres tidlig om 
morgenen, slik at badeplassene skal fremstå pene og rene før badegjestene 
kommer. Selv om ekskrementene fjernes, kan plenen likevel være infisert av 
bakterier og virus. 
 
Gjessenes avføring kan innholde både bakterier og virus som kan smitte til 
mennesker og føre til sykdom. Camplyobakterier er ofte å finne i ekskrementene 
til gjess, og ved smitte er vanligste symptom mavesykdom/diaré.  
 
Vannprøver tas ukentlig i badesesongen på de kommunale badeplassene. 
Ekskrementer fra kanadagåsa kan være en negativ påvirkende faktor på 
vannkvaliteten. Dette gjelder spesielt i perioder med mye nedbør da 
vannkvaliteten påvirkes av avrenning fra gressplen infisert av gjessenes 
ekskrementer. 
 
De kommunale badeplassene, som begge er statlig sikra friluftslivsområder, 
ligger som nevnt på Myrdammen og Åmotdammen. På førstnevnte sted er det 
opparbeidet to områder med plen, plaskedam for mindreårige, grillplass, toaletter 
m.v. Ved Åmotdammen er det også to plasser som er tilrettelagt med flytebrygge, 
grillplass, toaletter m.v. I tillegg har kommunen et statlig sikra friluftsområde ved 
Ramstadsjøen. Området har ikke opparbeidede badeplasser som Myrdammen 
og Åmotdammen, men det er ønske om at kommunens innbyggere skal kunne ta 
dette i bruk til friluftsformål og badeplass uten tilsvarende tilrettelegging. 
 
Det er kommunalteknisk avdeling som har ansvaret for drift og vedlikehold av 
Myrdammen og Åmotdammen. Hver dag i badesesongen utføres ca. 4 timers 
vedlikeholdsarbeid på hvert sted. 
 
Gjessene som i utgangspunktet er sky av natur kan fort bli relativt tamme 
gjennom tilvenning av folk og ikke minst at de blir matet. Fuglene er relativt store 
og kan også opptre truende, spesielt når de skal verne ungekullet.  
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3 Forekomst og bestandsutvikling 

3.1 Kanadagås (Branta canadensis) 

Kanadagås er opprinnelig en Nord-Amerikansk art. Den ble innført til Norge 
gjennom utsettinger i Sør-Norge fra 1930- til 1980-tallet. Den hekker hos oss ved 
vann i barskogsområder med innslag av dyrket mark, beite og annen grasmark, 
samt flere steder langs kysten (Udø 1975, DN-rapport 1996-2). På slutten av 
1980-tallet startet bestanden av kanadagås å vokse betydelig i Akershus og 
Oslo, men er blitt redusert i løpet av de siste årene som følge av 
bestandsregulerende tiltak. Kanadagåsa er oppført på den norske svartelista 
med kategorien svært høy risiko (SE).  
 
Om høsten trekker mange kanadagjess inn fra hekkelokaliteter i Akershus til 
park- og friområder som for eksempel Østensjøvannet og Bogstadvannet i Oslo, 
samt Nitelva og Nordre Øyeren naturreservat i Akershus. 
 
3.2 Kanadagås i Rælingen  

Den gåsearten som er mest problematisk ved våre friluftsområder, er 
kanadagåsa. Som nevnt er det først og fremst på våre badeplasser gjessene er 
til bry ved å legge igjen store mengder med ekskrementer. Den hekker både ved 
Myrdammen og Åmotdammen, samt Nordbysjøen, som ligger ca 1 kilometer sør 
for Myrdammen og ved Ramstadsjøen lenger inn i Østmarka. Hekkende gjess i 
Nordbysjøen, som også er reservevannskilde for Nedre Romerike Vannverk 
(NRV), tar gjerne kullet med seg ned til Myrdammen og slår seg til der gjennom 
badesesongen. 
 
Også andre friområder, som Torva ved Nitelva og Sundberget lenger sør, er av 
og til beiteområde og tilholdssted for gåsearten.   
 
I Nitelva og Øyeren kan det opptre ganske store flokker av kanadagås, særlig 
under vår- og høsttrekket. Både landbruksområdene i Nordre Øyeren 
naturreservat og omkringliggende jorder blir benyttet som beiteområder.  
 
Siden forrige handlingsplan ble vedtatt i Rælingen er det blitt gjennomført 
bestandsregulerende tiltak i flere av kommunens friluftsområder hvor det har 
vært knyttet konflikter til arten. Under er omfanget av tiltak utført de siste fire 
områdene beskrevet.  
 
I 2010 ble det funnet ett reir med fire egg ved Åmotdammen hvorav tre egg ble 
punktert. Ved de øvrige vannene ble det kun observert ikke-hekkende fugler og 
det ble ikke foretatt noen tiltak i disse områdene.  
 
I 2011 så ble det punktert egg ved tre reir i Nordbysjøen. Det ble funnet til 
sammen 10 egg, hvorav 7 ble punktert. 
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I 2012 og 2013 ble det ikke funnet hekkende par, hverken ved Myrdammen, 
Nordbysjøen, Ramstadsjøen og Åmodtdammen (de prioriterte friluftsområdene), 
men kanadagjess ble likevel observert i et mindre antall fugl enn tidligere. Det ble 
derfor ikke gjennomført punktering i 2013.  
 
Den erfaringen vi har etter å ha fulgt handlingsprogrammet fra 2008 – 2012 er at 
vi, med gjennomført eggpunktering, har klart å få ned bestanden på et 
akseptabelt nivå.  
 
Bestandsovervåkning blir ivaretatt av viltvakta, samt Rælingen jeger og 
fiskerforening som rapporter til viltnemnda dersom det blir observert hekkende 
kanadagjess.  
 
Siden grensen mellom Rælingen og Lørenskog kommune deler Åmotdammen i 
to har det de siste årene blitt samarbeidet om tiltak knyttet til kanadagjess i 
området. De siste årene er denne jobben utført av Rælingen kommune etter 
avtale med Lørenskog.  
 
3.3 Hvitkinngås (Branta leucopsis) 

Hvitkinngåsa er også innført i Sør-Norge. Den opprinnelige bestanden hekker i 
polare strøk som for eksempel Svalbard, Grønland og Novaja Semlja. I alt 40 
individer med bakgrunn i den russiske populasjonen ble innført til Ekebergparken 
fra en gård i Blekinge (Ree 2001), og spredte seg derfra etter hvert til flere av 
øyene i indre Oslofjord. Samtidig har ringmerking av hvitkinngås vist at det har 
vært en utveksling av individer mellom den naturlig forekommende bestanden i 
Østersjøområdet og bestanden av i utgangspunktet utsatte individer i Oslo 
(Bakken m.fl., 2003). Hvitkinngjessene i Oslo kan derfor i dag ikke regnes som 
en rent utsatt bestand. 
 
Antall hekkende par med hvitkinngås i indre Oslofjorden har økt kraftig og var i 
2011 i et antall av 284 par (154 par i 2005). Etter at eggene er klekket om 
sommeren samles hvitkinngjessene i myteflokker på egnede lokaliteter i 
Oslofjorden. Etter at fuglene igjen er blitt flygedyktige trekker de mer rundt til 
andre egnede lokaliteter i Oslo-området. 
 
3.4 Hvitkinngås i Rælingen  

Det er først og fremst i og rundt Nordre Øyeren hvitkinngjessene oppholder seg i 
kommunen. De er relativt sjelden observert ved badestedene, men på jordene 
ved Øyeren er det sett flokker på opptil flere hundre under høsttrekket. Det er helt 
klart at bestanden har økt de seneste årene. Det er ikke observert hekkende 
hvitkinngås i Rælingen.  

 
3.5 Øvrige gåsearter 

Grågås hekker i vassdraget i og rundt Nordre Øyeren. Hvitkinngås og 
kortnebbgås opptrer gjerne i flokker under høsttrekket. Snøgås og stripegås kan 
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også forekomme i noen grad under trekket. Disse artene utgjør ikke noe problem 
i vårt område. 
 
Det er ikke gjennomført tiltak rettet mot andre arter enn kanadagåsa i Rælingen. 
Av tiltak har det kun vært gjennomført eggpunktering. Omfanget av dette tiltaket 
er beskrevet i avsnittet over. 
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4 Forvaltningsmål 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet Forvaltningsplan for Nordre 
Øyeren naturreservat og Sørumsneset naturreservat (Rapport nr. 2/2013). 
Planen er en overordnet retningsgivende plan for generell forvaltning av området. 
Blant annet er det innført jaktforbud i hele området.  

 
4.1 Overordnete forvaltningsmål for gjess i Oslo og Akershus 

Forvaltningsplan for gjess i Oslo og Akershus 2012 – 2010 har fastsatt følgende 
overordnede forvaltningsmål for Oslo og Akershus: 
 

 Grågås og hvitkinngås, som er naturlig hjemmehørende arter i Norge, 
skal sikres levedyktige bestander i Oslo og Akershus uten at dette går 
på bekostning av øvrig biologisk mangfold i fylkene. 
 

 Bestanden av kanadagås i Oslo og Akershus skal forvaltes med tanke 
på bestandsreduksjon. I friluftsområder som kommunene prioriterer 
skal det ikke være kanadagås som skaper problemer. 
 

 Forvaltning av gjess i Oslo og Akershus skal ha fokus på å forebygge 
sanitære problemer og beiteskader. Dette ønskes oppnådd gjennom 
en forvaltning der det differensieres mellom områder som forbeholdes 
gjess og områder som forbeholdes landbruks- og friluftsinteresser. 

 

4.2 Prioriterte friluftsområder 

Det er avsatt fire områder som prioriterte friluftsområder for Rælingen. Disse er 
vist i kart under. I disse områdene er det ønskelig med aktiviteter knyttet til 
friluftsliv som er uforenelig med en høy bestand av kanadagjess. 
  
Tiltak beskrevet i de årlige tiltaksplanene vil kun foregå i disse områdene. 
Områdene i Nordre Øyeren naturreservat, samt Nitelva med randsone, er 
definert som områder avsatt for gjess. Det vil i disse områdene ikke bli 
gjennomført bestandsreduserende tiltak. 
 
I kommunens øvrige områder er det ikke registrert problemer knyttet til de ulike 
gåseartene. Det er derfor ikke satt opp egne forvaltningsmål for disse arealene.   
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Myrdammen 

Hele arealet vist på kart anses som et prioritert friluftsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figur 1. Myrdammen 
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Nordbysjøen 

Området rundt Nordbysjøen må ses i sammenheng med Myrdammen. Hele 

arealet vist på kart anses som et prioritert friluftsområde. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 Figur 2. Nordbysjøen 
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Ramstadsjøen 

Hele arealet vist på kartet anses som et priorietert friluftsområde. 

 
     Figur 3. Ramstadsjøen 
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Åmotdammen 

Kartskissa viser Rælingens områder ved Åmotdammen som anses som prioritert 
friluftsområde. I avtale med Lørenskog har det tidligere år også blitt gjennomført 
eggpunkteringer på Lørenskogs side (ikke vist i kartet). 

 
Figur 4. Åmotdammen 
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4.3 Rælingen kommunes forvaltningsmål 

Med utgangspunkt i de overordnede forvaltningsmålene for Oslo og Akershus, 
samt erfaringer fra tidligere plan og gjennomførte tiltak, er det for Rælingen 
kommune fastsatt følgende forvaltningsmål: 
 

 For de prioriterte friluftsområdene; Myrdammen/Nordbysjøen, 
Åmotdammen og Ramstadsjøen, skal bestanden av kanadagås holdes på 
et minimumsnivå. 
 

 Det er naturlig at kanadagås har tilhold i Nitelva og Nordre Øyeren 
naturreservat og området er derfor avsatt for gjess. Det skal ikke 
gjennomføres tiltak knyttet til gjess i dette området. 

 

4.4 Øvrige gåsearter 

Hverken hvitkinngås eller stripegås er så langt observert hekkende i Rælingen. 
Begge artene har under trekket på vår, og særlig høst, tilhold i Nitelva og Nordre 
Øyeren naturreservat (observert av Bengtson). For begge artene oppstår det 
derfor så og si ingen konflikter. Det settes derfor ikke forvaltningsmål for disse 
artene. 
 
Grågås har hekket innenfor kommunens grenser, enten som tamgjess som har 
forvillet seg, eller i vill tilstand. Det er imidlertid for få sikre observasjoner eller 
opplysninger om dette. Bestanden er uansett ikke stor. Det settes derfor ingen 
forvaltningsmål for denne arten.   
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5 Aktuelle forvaltningstiltak og oppfølging 

En aktiv forvaltning av gåsebestandene i Rælingen vil kreve at flere ulike 
virkemidler tas i bruk. Virkemidlene kan inndeles i tre kategorier: interkommunalt 
samarbeid, bestandsovervåking og bestandsregulerende/konfliktdempende tiltak. 
 
5.1 Interkommunalt samarbeid 

Siden gjessene i stor grad trekker fram og tilbake over kommunegrensene, vil 
interkommunalt samarbeid være viktig for å oppnå størst mulig effekt av 
forvaltningstiltakene. Det gjelder både i forbindelse med bestandsovervåking, 
fastsettelse av ønskede bestandsnivå og gjennomføring av eventuelle 
bestandsregulerende- og konfliktdempende tiltak. 
 
5.2 Bestandsovervåking 

For å kunne gjennomføre mest mulig målrettede tiltak, er det viktig med godt og 
oppdatert kunnskapsgrunnlag om bestandsstørrelser og geografisk fordeling, 
både i hekketiden og om høsten. Dette er ikke minst viktig for å kunne vurdere 
om eventuelle iverksatte bestandsregulerende tiltak fungerer etter planen. 
 
I tillegg til tellinger av hekkende gjess, bør det gjennomføres tellinger av mytende 
(skifting av fjærdrakt) og beitende gjess om sommeren/høsten. Slike 
undersøkelser vil gi mer detaljert kunnskap om effekten av eventuelle iverksatte 
tiltak og om konfliktnivået mellom gjess og ulike frilufts- og grunneierinteresser. 
 
5.3 Bestandsregulerende og konfliktdempende tiltak 

Eggpunktering og – sanking 
Punktering av egg under ruging er det mest effektive virkemidlet for å kontrollere 
bestandsutvikling hos gjessene. På denne måten kan en sikre at det er de riktige 
gjessene som beskattes, og det er relativt enkelt å kontrollere omfanget av 
beskatningen. Eggpunktering bør gjennomføres tidlig i rugeperioden for å unngå 
at nesten utviklede unger i eggene drepes. For å unngå at gjessene blir liggende 
unødig lenge på eggene, bør en la minst ett egg forbli helt. Da vil rugetiden bli 
avsluttet som normalt når det ene egget klekker. Eggpunktering forutsetter 
tillatelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling, gitt i medhold av ”Forskrift om 
innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelige eller andre særlige formål”. 
 
Eggsanking vil også kunne være et aktuelt tiltak. I henhold til ”Forskrift om jakt- 
og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til 
og med 31. mars 2017” er det i Rælingen kommune tillatt å sanke egg fra reir 
tilhørende gåseartene kanadagås, stripegås, snøgås og hvitkinngås innenfor 
visse tidsperioder (§ 6), og det er grunneier som har denne retten til å sanke egg 
fra fuglereir. Hvis eggsankingen gjøres for tidlig kan gjessene legge nye egg. 
 
Eggpunktering og – sanking kan være problematisk fordi det kan medføre 
forstyrrelse for andre hekkende fuglearter. 
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Skremming, opprettelse av friområder og utgjerding av gjess fra badeplasser 
Så langt det er mulig vil det være ønskelig å kanalisere gåseflokkene til områder 
der konfliktnivået i forhold til friluftsinteresser og sanitære hensyn er lavt. Dette vil 
kreve aktiv skremming av gjess fra områder hvor de er uønsket, og at det 
opprettes ”friområder” der de kan være uforstyrret. 
 
Gjerde kan hindre gjess i å gå fra vannkanten og inn på det bestemte området. 
Dette er først og fremst effektivt i mytetiden, men vil uansett fungere som et 
stengsel. Det vil også leplanting langs vannkanten være. Gjess foretrekker ofte å 
beite på store flater, en tilpasning for å lettere oppdage predatorer (rovvilt som tar 
byttedyr- og fugler). Planting av hekker eller rekker av busker og trær kan bryte 
opp de store flatene og gjøre området mindre attraktivt for gjessene. 
 
Skadefelling 
Der hvor enkeltindivider og småflokker med gjess utgjør akutte problemer i 
forhold til friområder, dyrket mark eller forårsaker sanitære problemer, kan det 
være aktuelt å foreta skadefelling dersom forebygging ikke nytter. Skadefelling 
kan ikke brukes som et bestandsregulerende tiltak. Fellingstillatelse må søkes fra 
fylkesmannens miljøvernavdeling (hvitkinngås) eller kommunen (grågås og 
kanadagås) i henhold til skadefellingsforskriften (Forskrift om felling av 
skadegjørende vilt). 
 
Jakt 
På grunn av problemene knyttet til jakt i tettbefolkede områder, er det ikke aktuelt 
å gjennomføre ordinær jakt i den befolkede delen av Rælingen kommune. I 
utkantstrøk vil avskyting av gjess kunne være aktuelt som et supplement til 
eggpunktering.  
 
Informasjon 
Informasjon til berørte brukerinteresser kan også være aktuelt. Det at gjessene 
oppholder seg på badeplassene skyldes delvis at de blir matet der. Man bør 
begrense matingen av større villfugl som gjess, da det fører til sammenstimling 
av fugler og økt fare for smitte av sykdommer (eks. campylobakter og 
fugleinfluensa). Informasjonsskilt om fraråding av mating av gjess p.g.a. sanitære 
årsaker, kan være virkningsfullt. 
 
5.4 Oppfølging av planen 

Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen skal følges opp med en årlig 
tiltaksdel. Tiltaksdelen utarbeides administrativt og vil bli politisk sak i viltnemnda 
på deres siste møte hvert år. Det vil i tiltaksdelen skissers hvilke tiltak som 
kommunen ønsker å iverksette for å nå forvaltningsmålene satt i 
handlingsplanen.  
 
Tiltaksdelen skal inneholde en statusdel med beskrivelse og evaluering av 
tiltakene gjennomført i det inneværende året, samt en detaljert beskrivelse av 
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tiltak som tenkes gjennomført for det kommende året. På bakgrunn av dette vil 
det bli rapporter til Fylkesmannen i forbindelse med søknad for neste års tiltak. 
 
5.5 Rutiner for varsling ved igangsettelse av tiltak 

Som bestandsregulerende tiltak er det ikke tidligere gjennomført andre tiltak enn 
eggpunktering. Når tillatelse til tiltak er gitt fra Fylkesmannen varsles berørte 
grunneiere og stedlig politistasjon, samt nabokommuner og 
interesseorganisasjoner. Det skal i varslingsbrevet opplyses om hva tillatelsen 
omfatter og tid og sted for aktiviteten.  
 
Dersom det planlegges gjennomført andre tiltak knyttet til skadefelling, jakt eller 
jakt utenom ordinær jakttid skal dette varsles på samme måte. 
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Vedlegg 
Tiltaksplan for 2014, datert 2. april 2014 

 
Tiltaksplan for 2014 – Handlingsplan for forvaltning av gjess i 
Rælingen kommune 2014 - 2022 
 
Forvaltningsmål 
Rælingen kommune har fastsatt følgende forvaltningsmål: 
 

 For de prioriterte friluftsområdene; Myrdammen/Nordbysjøen, 
Åmotdammen og Ramstadsjøen skal bestanden av kanadagås holdes på 
et minimumsnivå. 
 

 Det er naturlig at kanadagås har tilhold i Nitelva og Nordre Øyeren 
naturreservat og områdene er derfor avsatt for gjess. Det skal ikke 
gjennomføres tiltak knyttet til gjess i dette området. 
 

Beskrivelse av status 
I 2012 og 2013 ble det ikke funnet hekkende par av kanadagjess, hverken ved 
Myrdammen, Nordbysjøen, Ramstadsjøen og Åmodtdammen (de prioriterte 
friluftsområdene), men kanadagjess ble likevel observert i et mindre antall fugl 
enn tidligere. Det ble derfor ikke gjennomført punktering i 2013.  
 
Bestanden holdes på et lavt nivå som følge av tiltakene som er gjennomført de 
siste årene. Det er på bakgrunn av dette ikke forventet en stor økning i antall 
hekkende par i de prioriterte friluftsområdene. 
 
Siden det tidligere år har vært en høyere andel kanadagjess i de prioriterte 
friluftsområdene enn det vi har sett de siste fire årene anses det fremdeles som 
behov for tiltak for å holde bestanden av kanadagjess på et minimumsnivå. 

 
1. Bestandsregulerende og konfliktdempende tiltak 

 
Tiltak 

 Gjennomføre eggpunkteringer ved Myrdammen/Nordbysjøen, 
Ramstadsjøen og Åmotdammen. 

  
Beskrivelse av tiltaket 
Basert på erfaringer fra de fire foregående år er ikke omfanget av 
eggepunkteringen stor; fra ett til tre reir. Det er imidlertid vanskelig å slå fast 
antall reir og eggpunkteringer i forkant av gjennomføring. Forvaltningsmålet om å 
holde bestanden på et minimumsnivå i de prioriterte friluftsområdene tilsier at det 
skal gjennomføres eggpunktering i alle reir i disse områdene. Et egg skal ligge 
upunktert i hvert rede og oppholdstiden ved reir skal være kortest mulig.  
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Eggpunkteringen skal foregå tidlig i rugeperioden. Erfaringer fra tidligere år tilsier 
at det er umulig å sette en fast dato eller uke for eggpunktering, da man må følge 
med på isforholdene og når hekking/eggleggingen starter. Seineste dato for 
eggpunktering settes til 15. mai og vil starte så snart tillatelse til dette er gitt fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dersom det under punkteringen vurderes 
dithen at utviklingen i eggene er kommet for langt, stoppes tiltaket.  
 
I forkant av tiltaket skal varslingsrutinene beskrevet i handlingsplanen følges.  
    
Oppfølging 
Det vil bli gjennomført en årlig evaluering av tiltaket. Evalueringen foregår i 
forkant av rapportering til Fylkesmannen og legges inn som fast punkt i siste 
møte i viltnemnda hvert år. Evalueringen skal inneholde antall hekkende par 
observert, antall reder funnet og antall egg punktert i hvert rede, samt en 
vurdering av effekten av tiltaket. Evalueringen og status vil inngå i neste års 
tiltaksplan, samt i søknadsbrev til Fylkesmannen for neste års tiltak. 
 

2. Oppfølgende undersøkelser 
 
Tiltak 

 Bestandsundersøkelse av hekkende gjess i konfliktfylte områder. 
 
Beskrivelse av tiltaket 
I forbindelse med bestandsregulerende tiltak vil det gjennomføres registreringer 
av hekkende par. I tillegg blir bestandsovervåking ivaretatt av viltvakta, samt 
Rælingen jeger og fiskerforening som rapporter til viltnemnda dersom det blir 
observert hekkende kandagjess.  
 
Oppfølging av tiltaket 
Undersøkelsene vil bli inkludert i statusrapportering ved neste års tiltaksplan og 
blir en del av evalueringen og forslagene til nye tiltak følgende år. 
  
 

3. Interkommunalt samarbeid 
 
Tiltak 

 Delta på eventuelle møter med nabokommuner og fylkesmannens 
miljøvernavdeling. Utveksle erfaringer og samarbeide med 
nabokommunene. 

 
Beskrivelse av tiltak  
Rutinemessig skal det tas kontakt med Lørenskog i forkant av gjennomføring av 
tiltak ved Åmotdammen. Lørenskog blir tilsendt vedtatt tiltaksdel med evaluering 
og statusbeskrivelse. De vil også stå som kopimottakere på søknad om tiltak til 
Fylkesmannen. 
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Oppfølging av tiltak 
Rælingen kommune har til nå hatt et relativt tett samarbeid med Lørenskog når 
det gjelder eggpunktering på Åmotdammen.  
 
Kommunen vil ta initiativ til et erfaringsmøte med Lørenskog kommune hvor 
felles strategier kan planlegges og erfaringer utveksles. Dette gjøres i etterkant 
av gjennomført tiltak og i forbindelse med utarbeidelse av nese års tiltaksplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


