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Forsidebilde er hvitkinngjess i fjæra i Indre Oslofjord Fotograf: Pål Martin Eid, Statens naturoppsyn
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Innledning
Bakgrunn
I Asker har vi tre gåsearter som hekker fast: grågås, kanadagås og hvitkinngås. Alle disse artene har
stor utbredelse i Sørøst-Norge og bestandene har økt kraftig de siste tiårene. Hvilke arter som
dominerer har endret seg betraktelig. For 10-20 år siden var bestanden av kanadagås størst. De
senere årene har antall kanadagås blitt betydelig redusert, sannsynligvis som et resultat av
eggpunktering. I dag er det bestandene av grågås og hvitkinngås som dominerer.
Vår tilrettelegging av friområder i tilknytning til vann gjør disse arealene attraktive både for
mennesker og gjess. Dette fører ofte til konflikter. De store gåsebestandene griser til badeplasser og
friområder med gåseekskrementer. Hvitkinngåsa kan i tillegg være temmelig aggressiv overfor
mennesker. Beiteskader og slitasje på innmark har tidligere vært et problem i enkelte områder, men
vi har ikke mottatt rapporter om slike skader de siste årene. I sårbare engsamfunn med truete
plantearter langs kysten kan gjessenes beiting og gjødsling være negativt.
Samtidig er gjessene et positivt innslag og en viktig del av friluftsopplevelsen for mange.
For å dempe konfliktene mellom brukere av friområdene og gjessene må gåsebestandene forvaltes
på en fornuftig måte. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har derfor utarbeidet en ny forvaltningsplan
for gjess i Oslo og Akershus for perioden 2012-2020. Denne planen baserer seg på den første
forvaltningsplanen som ble utarbeidet i 2004 og erfaringene vi har fått siden den gang.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler at kommuner som har problemer i tilknytning til
forvaltning av gjess utarbeider sine egne handlingsplaner for gjess basert på omtalte
forvaltningsplan. Handlingsplanen skal godkjennes av Fylkesmannen, og må foreligge som grunnlag
for en eventuell søknad om eggpunktering. Når en kommunal handlingsplan foreligger kan tillatelse
til eggpunktering gis for flere år av gangen. Rapporteringen må imidlertid utføres årlig.
Planen har vært skrevet av viltforvalter Anita Stormoen og fullført av Karoline Bredland (Idrett- og
friluftsavdelingen). Planen har vært oppe i fagrådet for viltstell i Asker kommune. Aksel Dvergsten i
Akershus jeger- og fiskeforening, viltforvalter Bjørn Erik Pedersen i Bærum kommune, Kjell Isaksen i
Oslo kommune og Norsk Ornitologisk forening avd. Oslo og Akershus har kommet med nyttige
innspill som er innarbeidet i planen.
Situasjonsbeskrivelse
Bestandene av gjess i Asker og våre nabokommuner har økt kraftig de siste 40 årene. Dette gjelder
både kanadagås, grågås og hvitkinngås. Bestanden av kanadagås har blitt redusert de siste årene,
mens grågåsbestanden øker moderat. Hvitkinngåsbestanden har derimot hatt en sterk økning, og er
nå den mest dominerende gåsearten i vårt område. I Asker hekker gjessene hovedsakelig på øyer og
holmer i fjorden.
De mest populære beiteområdene er dyrka mark, beitemark og friområder i tilknytning til sjøen. I
mytetiden (juli), når gjessene ikke kan fly, er de avhengig av beiteområder hvor de lett kan komme
opp fra sjøen og raskt ut igjen. De samme områdene er svært populære for bading og rekreasjon.
Dette fører til konflikter, og ikke minst sanitære problemer. De viktigste og mest problematiske
lokalitetene er Holmenskjæret, Hvalstrand og Sjøstrand (Se figur 1 og 2).
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Sjøstrand Foto: Tommy Lunde, Asker kommune

Søndre deler av Hvalstrand

Holmenskjæret

Foto: Asker kommune

Figur 1 og 2 med bilder. Problemområder i Asker er Holmenskjæret, Hvalstrand og Sjøstrand. Alle offentlige
badestrender.
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Gjennomførte tiltak
Siden midten av 2000-tallet er det, i regi av Asker kommune, gjennomført tiltak for å redusere
gåsebestanden i kommunen. Det viktigste tiltaket har vært eggpunktering. Skadefelling har vært
benyttet når vi har funnet dette nødvendig. De mest attraktive beiteområdene for gjess ligger i
tilknytning til populære friluftsområder. Vi har derfor vurdert utgjerding som lite hensiktsmessig, da
det samtidig ville være til hinder for brukerne av friluftsområdene. Etter en betydelig innsats med
bestandsregulerende tiltak ser vi nå at bestanden av kanadagås er redusert.
Internasjonale forpliktelser
Gjessene vi ser i Norge er ikke bare norske. De er mobile og trekker over landegrenser for
å utnytte det området som til enhver tid bidrar med næring, skjul og hekkeområder.
Gåseforvaltningen må derfor også ses i et internasjonalt perspektiv. Med bakgrunn i det naturlige
trekkregimet til gåsebestandene som hekker i Norge, må disse altså forvaltes i samarbeid med en
rekke europeiske land hvor gåsa oppholder seg vinterstid. Norge har tiltrådt flere internasjonale
konvensjoner og avtaler som på ulike måter forplikter oss i vår forvaltning av gjess. Med unntak av
kanadagåsa berøres alle våre gåsearter av en eller flere av disse konvensjonene: Bonnkonvensjonen,
Bernkonvensjonen, Ramsarkonvensjonen og Biodiversitetskonvensjonen.
Mer informasjon om trekkmønsteret til gjessene finnes i gjeldende regional forvaltningsplan for gjess
i Oslo og Akershus.
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Figur 3. Gåsebestandene i Oslo og Akershus har økt mye de siste 30 årene. Her vises utviklingen av
hekkende par i Indre Oslofjord (ikke Buskerud) fra 1950 til 2011. Kanadagås antas å ha størst utbredelse i
indre deler av Akershus (Bergan og Andersen 2011) Kilde: Forvaltningsplan for gjess i Oslo og Akershus
2012-2020.

Figur 3 viser at bestanden av kanadagås har en klar nedgang, hvitkinngås har hatt en formidabel
vekst og grågås har en svak oppgang. Hvitkinngås utgjør nå den største årsaken til konflikter i denne
sammenhengen i Indre Oslofjord.
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Bestandstall
Tabell 1. Antall hekkende fugler, antall eggpunkteringer (antall egg) og antall talte fugl på sommeren
etter hekking gir et inntrykk av endringen i bestandssituasjonen i Asker kommune.
År
Hekking
Eggpunktering
Sommertelling
Grågås Kanadag Hvitkinngås
Gg
Kg
Hg
Gg
Kg
Hg
(Gg)
ås (Kg)
(Hg)
2005
25
10
0
2006 6
15
0
2007 0
0
29 par
2008 11
2
14
176
11
118
2009 5 par
0
21 par
25
0
0
158
23
117
2010 0
0
40
238
24
64
2011 10 par
0
29 par
0
0
0
195* 17* 197*
2012 58
0
0
431* 8*
172*
2013 5 par
0
30 par
53
6
0
194* 10* 182*
Tidspunkt for gjennomføring av eggpunktering har vært avgjørende for antall egg punktert av ulike
arter. Har eggpunkteringen vært gjennomført tidlig har det blitt punktert flest grågåseegg, og har den
vært gjennomført seint har det blitt punktert flest hvitkinngåseegg. Det er derfor viktig å
gjennomføre eggpunktering i to adskilte perioder fremover.
Viltnemnda/faglig råd for viltstell i Asker mener det har vært skadefelt totalt 70-80 kanadagås og
grågås fra år 2000, jevnt fordelt til i dag (t.o.m. 2013).
Grågås

Grågås Foto: Jdforester Wikipedia

Ifølge handlingsplanen for gjess i Oslo fremkommer at både bestanden av grågås i Indre Oslofjord
bygger på rømninger og utsettinger på 60-tallet. Til midten av 80-tallet var det under 10 hekkende
par grågås i Indre Oslofjord. Etter dette har bestanden økt betydelig.
I Asker har både grågås og hvitkinngås i de senere år hovedsakelig hekket på Kråkholmen, Skauern,
Rauskjær, Rognskjær og Terneholmen.
Gjessene beiter mye på jordene rundt Sem, og på dyrka mark og beitemark rundt i hele kommunen.
Plener og grøntområder langs fjorden er også populære beiteområder, ikke minst i mytetiden da de
ikke kan fly. Badestrendene er populære beiteområder.
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For grågås starter mytetiden i juni (Kjell Isaksen pers. med.) .
Vi ser en moderat, men jevn stigning, i hekkebestanden av grågås i Asker.
Grågås har ordinær jakttid fra 10. august til og med 23. desember. Den frie jakten på hav og fjord
starter først 10. september. Fylkesmannen har myndighet til å åpne for jakt inntil 15 dager før
ordinær jaktstart.
Hvitkinngås

Hvitkinngås
Foto: Pål Martin Eid, Statens naturoppsyn

Folk flest ser ikke forskjellen på hvitkinngås og kanadagås. Hvitkinngåsa er mindre enn kanadagåsa og
har hvit panne. Hvitkinngåsa har et større vern gjennom internasjonale konvensjoner og gjeldende
norske lover og forskrifter, da den fremstår som en naturlig art i motsetning til kanadagåsa som er
definert som en fremmed utsatt art i Norge.
Ifølge handlingsplanen for gjess i Oslo fremkommer at bestanden av hvitkinngås i Indre Oslofjord
bygger på rømninger og utsettinger på 70-tallet. I alt 40 hvitkinngjess fra den russiske populasjonen
ble innført til Ekebergparken tidlig på 70-tallet fra en gård i Blekinge. Derfra spredte de seg ut på
øyene i Indre Oslofjord. Samtidig har det vært utveksling med naturlig forekommende bestander. Det
er derfor en blanding av utsatte/forvillede og naturlig forekommende gjess av hvitkinngås som
hekker i Oslofjorden i dag.
Hekkebestanden av hvitkinngås stiger raskt, og nå er det hvitkinngås som er den dominerende
gåsearten i Asker.
Det er ingen ordinær jakt på hvitkinngås.
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Kanadagås

Kanadagåsa er større enn hvitkinngåsa og mangler den hvite pannen. Foto: Pål Martin Eid, Statens
naturoppsyn.

Hekkebestanden av kanadagås har gått betydelig ned, muligens som et resultat av eggpunktering, og
det har ikke blitt registrert hekking i Asker i de seinere årene jf. tabell 1.
Kanadagåsa er en svartelistet uønsket art med svært høy risiko jf. Svartelista (Gerderaas et al. 2012).
Kanadagås er i selskap med 113 andre arter som er plassert i den høyeste risikogruppen i den norske
Svartelista.
Det er ordinær jakt på kanadagås fra og med 10. august til og med 23. desember. Den frie jakta på
hav og fjord åpner først 10. september.

Forvaltningsmål for Oslo og Akershus
I Forvaltningsplanen for gjess i Oslo og Akershus 2012-2020, er det fastsatt følgende overordnede
forvaltningsmål:
 Grågås, hvitkinngås og andre gåsearter som er naturlig hjemmehørende 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
der det er mulig. I prioriterte friluftsområder i Oslo og Akershus skal det ikke være kanadagås
som skaper problemer.
 Forvaltningen av gjess i Oslo og Akershus skal ha fokus på å forebygge sanitære problemer og
beiteskader. Dette ønskes oppnådd gjennom en differensiert områdeforvaltning. Noen
9

områder skal forbeholdes gjess, og være et friområde hvor gjess får være i fred. Ingen
skadeforebyggende tiltak skal iverksettes her, og en skal vurdere tilrettelegging for å gjøre
områdene mest mulig tiltrekkende for gjess. I friluftsområder, som den enkelte kommune
selv prioriterer skal forbeholdes menneskelig aktivitet, skal antall gjess og omfanget av
sanitære problemer reduseres til et minimum. Kommunene kan også prioritere viktige
jordbruksareal hvor det skal unngås beiteskader. De kommunale handlingsplanene skal
inneholde en differensiert områdeforvaltning samt forslag til tiltak, områdeavgrensning,
omfang av tiltak og tidsramme for gjennomføring av tiltak.

Forvaltningsmål for Asker kommune
Grågås og hvitkinngås
Grågås og hvitkinngås regnes som naturlig hjemmehørende i Norge. Disse skal sikres levedyktige
bestander, samtidig som konfliktnivået i forhold til frilufts- og landbruksinteressene holdes på et
minimum.
Bestanden av hvitkinngås er nå så stor at den bør reduseres ved hjelp av kontrollert eggpunktering.
Kanadagås
Bestanden av kanadagås, som er en introdusert art i vår natur, skal reduseres så langt dette er mulig.

Hvitkinngås med unger i reir Foto: Pål Martin Eid, Statens naturoppsyn

Aktuelle virkemidler
Interkommunalt samarbeid
Siden gjessene trekker fram og tilbake mellom kommunene i Oslofjord-området er det viktig med et
samarbeid om forvaltningen av gjess på tvers av kommunegrensene. Kommunene bør samarbeide
om felles bestandsovervåking, bestandsregulerende tiltak, informasjonstiltak og kunnskapsdeling.
Bestandsovervåkning
Norsk Ornitologisk forening gjennomfører, med støtte fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i
Oslo og Akershus, tellinger av antall hekkende par gjess i Indre Oslofjord hvert annet år. Forutsatt at
10

dette videreføres, vil dataene danne et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av
gåsebestandene og danne grunnlag for eventuelle videre tiltak i vår region. I tillegg til tellinger av
hekkende gjess, bør det gjennomføres tellinger av mytende og beitende gjess om sommeren. Dette
har vært koordinert av Oslo kommune og vært gjennomført av kommuner i Indre Oslofjord i
samarbeid med NOF, avdeling Oslo og Akershus i midten av juli i årene 2007-2010. Asker kommune
bør fortsette å stille opp på slike tellinger og eventuelt vurdere å gi et tilskudd til NOF for å støtte
deres arbeid. Siden 2008 har det vært et fargemerkingsprosjekt på hvitkinngås i Oslo i samarbeid
med NOF. Gjessene merkes med en grå fotring i plast som har inngravert en kode bestående av tre
svarte bokstaver. Koden er lett å lese (særlig ved bruk av kikkert/teleskop) og er unik for hvert enkelt
individ (jf. Isaksen 2011).
Bestandsregulerende og konfliktdempende tiltak

Ett egg legges igjen uten punktering. Foto: Pål Martin Eid, Statens naturoppsyn

Eggpunktering og eggsanking
Vi viderefører strategien med å punktere omtrent 75 % av eggene fra kanadagås, grågås og
hvitkinngås inntil bestandene er på et akseptabelt nivå i henhold til forvaltningsmålene. Vi kan
punktere egg på følgende steder: Terneholmen, Lille Bjerkøyskjær, Skogerholmen (Skauern),
Rauskjær, Søndre Bjerkøyskjær, Kråkholmen, Rognholmen inkl. Rogneskjær. Eksakt dato for
eggpunkteringen er vanskelig å gi på forhånd da vi er avhengige av relativt rolig vær, men vi regner
med å bli ferdig innen slutten av mai. Vi regner med en tidlig og en sen ilandstigning pr lokalitet, for
å få med ulike hekkeperioder. Hekking av grågås og kanadagås er gjerne i gang i midten av april,
mens hekking av og hvitkinngås er i gang i begynnelsen av mai. Typisk tid for eggpunktering vil derfor
være i midten av april og i midten av mai. Alle egg, unntatt ett, punkteres i hvert reir.
Kommunen må søke Fylkesmannen om tillatelse til eggpunktering innen 15. mars hvert år.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har delegert myndighet til å tillate eggpunktering. I tillegg må det
søkes om tillatelse til ilandstigning for å kunne gjennomføre eggpunkteringen i sjøfuglreservatene
med ferdselsforbud: Terneholmen, Rogneskjær, Kråkholmen og Lille Bjerkøyskjær naturreservater.
Ilandstigningsforbudet gjelder fra og med 15. april til og med 15. juli. Fylkesmannen i Oslo og
Akershus er forvaltningsmyndighet for verneområdene.
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Tilrettelegging for jakt
Vi vurderer muligheten for å tilrettelegge for ordinær jakt på land som liten etter som gjessene stort
sett holder til i områder hvor det ikke er lov eller egnet til å drive jakt. De lokale politivedtektene
forbyr dessuten bruk av skytevåpen på, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted. Offentlige
strender, brygger, parker og liknende er slike offentlige steder.
På åpent hav er det i tiden 10.09-23.12 fri jakt på grågås, kanadagås og kortnebbgås i Asker
kommune. Det vil si at det ikke trengs jaktkort for å jakte. Jakta må som alltid gjennomføres
forsvarlig, jegeren må ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår og ha med gyldig våpenkort. Lover og
regler må overholdes. Det er ikke lov til å skyte fra motorisert kjøretøy nærmere enn 2 km fra land
inkl. øyer. Det er heller ikke lov til å skyte i områder som er alminnelig beferdet eller bestemt for
alminnelig ferdsel (jf. de lokale politivedtektene), hovedleden for skipstrafikk bør derfor unngås, samt
områder nært land som offentlige badestrender og kaiområder. Det er ikke lett å treffe på fugl ute på
åpent hav. Denne jaktformen er kun for spesielt interesserte og er ikke noe Asker kommune vil aktivt
informere om og oppfordre til. Å inngå i et samarbeid med nabokommuner for å stimulere til jakt
andre steder, mer egnet for jakt, er et tiltak som kan gjennomføres og vil kunne redusere bestandene
i våre områder og dermed være konfliktdempende hos oss.
Skadefelling/begrenset avskyting
Skadefelling kan kun utføres når konfliktnivået blir høyt.
Kommunen selv kan i dag gi tillatelse til skadefelling på grågås og kanadagås i henhold til forskrift om
felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon § 2
bokstav b. I dag har fylkesmannen myndighet til å gi skadefellingstillatelse på hvitkinngås, stripegås,
snøgås og kortnebbgås i henhold til § 2 bokstav c i gjeldende forskrift. Ny forskrift er per januar 2014
på høring. I den nye forskriften er det foreslått å overføre myndigheten som kommunen har til å gi
skadefelling på alle gjess til fylkesmannen. På områder med lav toleranse for gjess, vil vi ha lav terskel
for å gi skadefellingstillatelser. Når det gis tillatelse til skadefelling er det viktig å forholde seg til
hensynet til yngletidsfredning jf. naturmangfoldloven § 15.
Eventuell skadefelling vil utføres av viltnemnda tidlig om morgenen (før kl. 09.00), og politiet skal
varsles på forhånd. Grunneiere varsles der det er behov for å informere, for å unngå unødvendig
frykt.
Områder hvor det er aktuelt å gi skadefelling er: Holmenskjæret, Hvalstrand, Sjøstrand, Tangen og
Tveter ved Semsvannet og på Store Øverberg på Nesøya.
Friområder for gjess
Asker kommune foreslår følgende områder som friområder for gjess:
 Sør for Nansen-barnehagen på Elnestangen
 Merraneset på Konglungen
 Kojatangen
 Vollen, i bukta sør for badestranda
 Evt. Veas, bukta sør for Sjøstrand
 Sjøfuglreservatene: Terneholmen NR, Skogerholmen NR, Hvalskjæret NR, Lille Bjerkøyskjær
NR, Ulvungene NR, Ulykkesskjær NR, Kråkholmen fuglefredningsområde og Rogneskjær
fuglefredningsområde.

Alle områdene er kommunale eiendommer eller naturreservater. Kojatangen og Elnestangen er
kommunale eiendommer som er høytliggende enger, vanskelig tilgjengelig for gjess i mytetida.
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Asker kommune ønsker foreløpig ingen tilrettelegging i friområdene med høy toleranse for gjess
utover slått.
Friområder (for folk) med lav toleransegrense for gjess
På de mest besøkte badestedene vil vi ha en lav toleransegrense for gjess. Dette gjelder i første rekke
Holmenskjæret, Hvalstrand og Sjøstrand.
Her vil det være naturlig at det er lav terskel for å gi tillatelse til skadefelling. Vi vil informere
allmennheten om at vi ikke ønsker mating av gjess i disse områdene.
Informasjon til publikum
På kommunens nettsider vil vi informere om:
 På hvilke strender og friområder vi har en høy toleransegrense for gjess, som er friområder
for gjess.
 På hvilke strender og friområder vi har en lav toleransegrense for gjess.
Skilt skal settes opp i områder som hvor vi vil ha en høy toleransegrense for gjess, i såkalte
friområder for gjess. I områder med lav toleranse vil vi informere om at vi ikke ønsker mating av
gjess.
Varslingsrutiner
Dersom skadefelling skal foretas varsles politiet i forkant av dette. Grunneier behøver man ikke
informere, dersom skadefellingstillatelse gis jf. naturmangfoldloven § 18, 3.ledd, men ved behov bør
grunneiere varsles for å unngå unødvendig frykt. Nabokommuner bør varsles når eggpunktering skal
gjennomføres og skadefellingstillatelse gis for å eventuelt samkjøre tiltak.
Evaluering
Resultatene av de ulike tiltakene evalueres etter hver sesong, det vil si i løpet av høsten.
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Rapportering
Resultatene etter eggpunkteringen meldes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus umiddelbart etter at
tiltaket er utført.

Handlingsplan
Nedenfor er forvaltningstiltak som vil kunne være aktuelle å gjennomføre i perioden 2014-2020
skissert.
Interkommunalt samarbeid
Aktivitet: Kontakt med berørte kommuner og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
Tiltak: Gjensidig informasjon om hva de ulike kommunene gjør for å minske konflikter. Et møte i
perioden og ellers oversendelse per post av plan til Oslo og Bærum kommune og resultater av
eggpunktering, evt. skadefellingstillatelser og fugletellinger.
Tidspunkt: 2014-2020
Ansvarlig: Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen
Bestandsovervåking
Aktivitet: Bestandsundersøkelser av hekkende gjess
Tiltak: Videreføre tellinger av gjess hvert 2. år.
Tidspunkt: Mai- juni hvert andre år.
Ansvarlig: Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus.
Samarbeidspartnere: Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen (økonomisk støtte).
Aktivitet: Telling av mytende og beitende gjess om sommeren og fargemerkete hvitkinngjess (se
aktivitet under).
Tiltak: Gjennomføre
Tidspunkt: Midten av juli (koordinert telling en bestemt dag felles for hele regionen)
Ansvarlig: Oslo kommune, bymiljøetaten.
Samarbeidspartnere: Kommuner i Oslo og Akershus og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og
Akershus.
Aktivitet: Fargemerking av hvitkinngjess
Tiltak: Gjennomføre fargemerking av hvitkinngjess, med oppfølgende undersøkelser av fuglenes
bevegelsesmønstre.
Tidspunkt: Sommerhalvåret.
Ansvarlig: Oslo kommune, bymiljøetaten.
Samarbeidspartnere: Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus.
Bestandsregulerende og konfliktdempende tiltak
Aktivitet: Eggpunktering
Tiltak: Gjennomføre punktering av gåseegg på utvalgte steder.
Tidspunkt: April- mai hvert år.
Ansvarlig: Asker kommune, viltnemnda.
Samarbeidspartnere: Nabokommuner informeres.
Aktivitet: Skadefelling
Tiltak: Gjennomføre felling i områder med akutte problemer, særlig steder med lav toleranse for
gjess.
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Tidspunkt: Mai- september hvert år.
Ansvarlig: Asker kommune.
Det forutsettes fellingstillatelse for hvitkinngås fra Fylkesmannen og fra rette myndighet i Asker
kommune for felling av grågås og kanadagås. Det må utøves varsomhet for å unngå at fugler med
unger avlives i hekketida.
Aktivitet: Opprettelse av friområder for gjess (områder med høy toleranse for gjess)
Tiltak: Vedta friområder for gjess hvor de kan beite i fred i sommersesongen.
Tidspunkt: Gjennomføres ved vedtatt plan for gjess i Asker. Eventuell skjøtsel foregår på sommeren.
Ansvarlig: Asker kommune.
Samarbeidspartnere: Innspill i forbindelse med arbeidet med denne planen.
Aktivitet: Gjerde i mytetiden på områder med lav toleranse for gjess
Tiltak: Forsøk med bruk av lavt gjerde i mytetiden
Tidspunkt: juni-juli
Ansvarlig: Asker kommune
Samarbeidspartnere: Andre kommuner i Oslo og Akershus med erfaring.
Aktivitet: Informasjon
Tiltak: Informasjon på kommunens internettsider om hvilke områder kommunen har valgt som
områder med lav og høy toleranse for gjess.
Tidspunkt: 2014
Ansvarlig: Asker kommune
Samarbeidspartnere: Andre kommuner i Oslo og Akershus og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo
og Akershus.
Aktivitet: Informasjon
Tiltak: Oppdatering av informasjonstavler med informasjon om gjess der det er lav/høy toleranse for
gjess og oppsetting av nye der det ikke finnes skilt fra før.
Tidspunkt: Fortløpende når informasjonstavler (på strendene) skal oppdateres.
Ansvarlig: Asker kommune
Samarbeidspartnere: Andre kommuner i Oslo og Akershus og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo
og Akershus.
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