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Dispensasjon fra ferdselsforbudet i Tautra naturreservat 2021 og til
skadefelling av grågås på vegne av grunneier
Vi viser til vedlagt brev datert 30.03.2021 til Kjersti Brustad med dispensasjon til skadefelling av
grågås i verneområdene på Tautra 2021. Vi viser dessuten til vedlagt e-post av 24.04.2021, der det
vises til at hun har bedt om tillatelse til at du utfører selve skadefellingen av grågås på hennes vegne,
i tråd med vedtaksbrevet stilet til henne. Dette innebærer at vi må gi deg dispensasjon fra
ferdselsforbudet som gjelder i A-området, der Storholmen ligger. Vi viser også til telefonsamtaler
med saksbehandler 30.04.2021.
Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldloven, § 48, har Statsforvalteren i Trøndelag fattet følgende vedtak om
dispensasjon fra § 3 punkt 6, i verneforskriften for Tautra med Svaet naturreservat og
fuglefredningsområde vedtatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003.
Jan Andre Pettersen gis dispensasjon fra ferdselsforbudet for A-området på Tautra til å ferdes mellom
gården Tautra Søndre og jaktskjulet på Storholmen inntil 10 ganger i forbindelse med overnatting og
felling av gås etter opplegget skissert i dispensasjonsbrevet av 30.03.2021 til Kjersti Brustad.
Jan Andre Pettersen gis dessuten adgang til å gjennomføre skadefellingen av grågås på Storholmen på
vegne av Kjersti Brustad i tråd med vedtaket i dispensasjonsbrevet av 30.03.2021, med de samme
vilkårene.
Vilkår:
1. Grågås som felles skal være et skadegjørende individ.
2. Det skal kun felles antatt gjeldgås (dvs grågås som ikke hekker i år) eller unger (etter
myteperioden/ fjærfellingsperioden).
3. Det skal kun felles ett individ hver gang.
4. Det skal benyttes jaktskjul i A-området og metode beskrevet i utkast til forvaltningsplan for grågås
på Tautra, kapittel 5.1.4 «Hvorfor virker skadefelling av grågås» skal følges. (jf. under: Anbefalt
metode for skadefelling i 2021)
5. Det skal noteres ned dato og klokkeslett for hver felling på Storholmen og rapporteres til
Statsforvalteren innen 1. september 2021.
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Søknaden
Grunneier på Tautra Søndre, Kjersti Brustad, har ikke hatt til hensikt selv å foreta skadefellingen.
Hun har formidlet at hennes samboer hadde det formelle for jakt i orden. Kjersti Brustad ba om, den
23.04.2021, om å få la en annen utføre skadefellingen på Storholmen da både hun og samboer var
for travelt opptatt med lamming og våronn til å rekke å gjennomføre det skisserte opplegget for
skadefellingen. Den 24.04.2021 oppga hun navnet ditt, at du kunne påta deg gjennomføringen.
Verneformål og områdebeskrivelse
Det vises til vedlagt vedtaksbrev.
Hjemmelsgrunnlag
Gjeldende forskrift om vern av Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde (som også
omfatter dyrefredningsområdet) ble vedtatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003.
Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet og må behandle søknaden etter verneforskriften.
I § 3 punkt 6 er ordlyden: «I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 15. juli er all ferdsel i reservatet forbudt for andre
enn fastboende på Tautra, Kystverkets ansatte ved nødvendig vedlikehold av Kystverkets anlegg og
registrerte yrkesfiskere ved næringsutøvelse.»
Tiltaket må behandles etter § 48 i naturmangfoldloven som lyder som følger:
“Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til
vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.”
Statsforvalterens vurdering
For vurdering av prinsippene i §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven (nml) for selve skadefellingen, se
vedlagt vedtaksbrev. At det ikke var avklart hvem som i praksis skulle utføre skadefellingen i Aområdet på Tautra, var en mangel i vedtaksbrevet av 30.03.2021. Dette er klarlagt i dette vedtaket.
For det aktuelle tiltaket, skadefelling av grågås i A-området på Tautra, vurderer vi det ikke til å ha
betydning hvem som gjennomfører tiltaket, kun at det er i tråd med vedtaksbrevet av 30.03.2021.
Ferdselsforbudet er ment å hindre forstyrrelser for fuglelivet i den sårbare hekketida. Det er likevel
unntak fra forbudet mot ferdsel for grunneier og fastboende på Tautra. Vi som
forvaltningsmyndighet for verneområdet kjenner området og opplegget for skadefellingen godt. Om
ferdselen til og fra jaktskjulet på Storholmen gjøres av grunneier eller en jeger utenfra, vurderer vi til
ikke å ha nevneverdig betydning i akkurat dette tilfellet. Vi finner at kunnskapsgrunnlaget, jf. nml § 8
er tilstrekkelig til å fatte vedtak, og ser bort fra føre-var-prinsippet, nml § 9. Vi vurderer dessuten den
aktuelle ferdselens bidrag til den samlete belastningen for fuglelivet på Tautra, jf. nml § 10, og
presedensfaren, til å være liten. I dette området med aktivt jordbruk og storfebeiting, i tillegg til en
rekke ytre faktorer som bidrar til nedgang i fuglebestandene som tradisjonelt har hekket på Tautra,
vurderer vi forstyrrelsen fra denne ferdselen fra gården til Storholmen og retur, til å ha liten
betydning. Den aktuelle ferdselen det gis dispensasjon til, mener vi er ganske spesiell og at dette
tilfellet ikke enkelt lar seg overføre til andre verneområder og tillatelsen vil derfor ikke skape
presedens. Prinsippene nml §§ 11 og 12 vurderer vi til å bli fulgt gjennom vilkårene i vedtaket.
Forskningsprosjektet som pågår på Storholmen, med registreringer av grågås, hekkende måker og
beitedyr, vil gi oss dokumentasjon på eventuelle forstyrrelser i forbindelse med denne jakten. Vi er
tilfredse med opplysningen om at det ved skadefellingen vil benyttes lyddemper som forhåpentlig
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bidrar til at hekkebestanden av måker blir lite påvirket. Årets skadefelling skal uansett evalueres i
ettkant med tanke på praktiseringen av denne typen tiltak kommende år.
Statsforvalteren vurderer det omsøkte tiltaket til ikke å være i strid med vernevedtakets formål eller
til å påvirke verneverdiene nevneverdig.
Klageadgang
Det er klagerett på vedtaket i medhold av forvaltningslovens Kap. VI. Eventuell klage skal stiles til
Miljødirektoratet, og sendes Statsforvalteren i Trøndelag, innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette
brevet.
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