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Remissvar gällande ansökan om dispens för skyddsjakt av vitkindad gås

Undertecknad har för FSOs räkning under flera år följt hanteringen av vitkindad gås 
populationen i Nyköpings kommun och känner att det mesta redan beskrivits utifrån vad som 
kan vara ett ”faunistiskt” perspektiv. Vi hänvisar till våra tidigare beskrivningar av gässens 
uppträdande i Nyköpings stads närhet. 

Vi är glada över att Nyköpings kommun redovisar sina dagboksanteckningar från 2011 års 
skyddsjakt och andra skrämselåtgärder. Det är intressant att följa hur gässen motas från den 
ena delen av stadens omgivningar till den andra och hur de numera i allt högre grad vänjer sig 
vid såväl jägare som hund. I vår mening så anser vi att det är sorgligt att man inte i högre grad 
förstår vilka spelregler som gäller i fågelvärlden när det gäller val av födosöksområden 
exempelvis. Vi vill återigen påpeka vikten av att man skapar alternativa betesområden för 
gässen utifrån vad de föredrar snarare än vad kommunen anser vara lämpligt. Om detta inte 
görs fortsätter gässen att förflytta sig mellan gräsytorna i staden samtidigt som de vänjer sig 
vid störningarna. Att detta är fallet kan utläsas tydligt ur dagboksanteckningarna och de 
beskrivningar som görs om hur svårskrämda även kanadagässen nu också tycks vara. 

Om nu kommunen inte önskar förvärra problemet så finns bara två tydliga alternativ: antingen 
skjuter man bort hela populationen inklusive de vitkindade gäss som helt uppenbart bara 
rastar i omgivningarna från andra populationer plus de kanadagäss som finns i närområdet 
eller så försöker man hitta lösningar som är mer långsiktiga som exempelvis skapande av för 
gässen mer attraktiva alternativa betesmarker. Det senare är definitivt det som vi förordar. Vi 
känner oss tveksamma till att det i kommunens svåra ekonomiska vardag ska finnas medel 
som långsiktigt ger utrymme för en anställd jägare och gåsskrämmare. 

Från FSOs sida skulle vi vilja lyfta fram följande synpunkter i övrigt beträffande ansökan.

Vi förvånas över att kommunen söker skyddsjakt i Nyköping som Nävekvarn i samma 
ansökan. Är det samma markägare (jakträttsinnehavare) i bägge områdena?? Vi vill tydligt 
påpeka att gässen i Nävekvarn kommer från ett helt annat upptagningsområde och har ringa 
kontakt med Nyköpingsfåglarna. Ansökningar för områdena bör behandlas var för sig. Om en 
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ansökan kommer in från Nävekvarn måste krav ställas på alternativa åtgärder där i första hand 
och det måste framgå hur många fåglar man önskar avliva där. 

Vi saknar i kommunens redovisning den inventering/räkning som genomförts av Jan 
Gustafsson (Tärnan) som redovisar gässens rörelser och antal. Vi är övertygade om att denna 
skulle bidra till mer tydliggöra hur gässen uppträder och vilken numerär vi talar om. Bifogade 
dagboksanteckningar visar på att antalet gäss i området kraftigt överskattats.

Vi önskar vidare att man följer upp var gässen tar vägen efter 
skrämselåtgärder/skyddsjaktstillfällen. Detta gäller i synnerhet i de områden som kommunen 
förväntar sig att gässen ska uppsöka efter genomförda åtgärder. 

Vi önskar vidare att man tillsätter en arbetsgrupp för att diskutera åtgärder. Här skall ingå 
(förslag) kommun, länsstyrelse, markägare, arrendator, jägare och ornitologer samt kanske 
någon mer intresseorganisation.

Vi vill med hänvisning till otillräckliga, olämpliga, kortsiktiga lösningar föreslå att 
Länsstyrelsen avslår ansökan tills att kommunen i samverkan med övriga parter hittar ett 
lösningsalternativ som inte förvärrar och försvårar en framtida lösning på problemet.
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