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Høring av Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Vest-Agder
Viser til høringsbrev av 12.10.15 og takker for muligheten til å komme med innspill. Vi har følgende
merknader;
Generelt
Vi stiller oss svært positivt til handlingsplanen og ser på dette som et viktig arbeid for å få bukt med
fremmede arter som truer naturmangfoldet i Vest-Agder. Planen blir et nyttig verktøy, og vil også
kunne fungere som informasjonsmateriell som vi kan formidle i våre organisasjoner.
Kap.3: Fakta om fremmede arter
Mange arter har fått en grundig omtale i dette kapittelet, og det er veldig bra. Dette bidrar til å
kunne bruke handlingsplanen til informasjon i organisasjonene. Alle artene som skal prioriteres
denne gangen bør ha like grundig omtale, der man bruker en mal for hva som skal være med.
Omtalene bør også ha med et bilde av arten (så langt det lar seg gjøre). Denne omtalen kunne
kanskje også utarbeides som faktaark for hver art? På den måten kan informasjonen bli lettere
tilgjengelig for flere ute i organisasjonene, man slipper å bla seg gjennom en hel plan for å finne fakta
om de artene man er spesielt interessert i.
Innspill fra NJFF Vest-Agder;
Under kapittel 3.5.3 Fugl står det informasjon om Kanadagås som ikke er helt korrekt.
Det var ikke faste bestander av Kanadagås i Vest-Agder før disse ble satt ut på 1970 – tallet
(Det var på den tiden en forekomst i Trøndelag som stammet fra tidligere utsettinger).
Kanadagås ble satt ut i Vest-Agder med offentlig støtte.
Før utsetting ble det utført en grundig vurdering av eventuelle skader på, eller konkurranse med
andre arter. Utsettingen ble godkjent av ansvarlige sentrale myndigheter.
Grågåsa (og andre gåsearter) har etablert seg i Agder etter at Kanadagåsa ble satt ut.
De negative effektene som er nevnt for Kanadagås under kapittel 3.5.3 på side 48 kan gjelde flere
gåsearter, og kan antagelig best behandles under kommende jakttidsrevisjoner.
Gjess blir normalt fort sky hvis de jaktes på i områder hvor de er uønsket (Forutsatt at det er
tilstrekkelig lang jakttid).
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