
 
Grunneiere har i mange år hatt utfordringer med gås i Tønsberg kommune. Vi har hatt god dialog rundt 
flere tiltak, men ser at bestanden nå bør reduseres for å begrense skadene gjessene påfører landbruket.  

Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark Bondelag har nå tatt initiativet til et prosjekt hvor dette skal 
nås gjennom to tiltak: 

• En mer effektiv gåsejakt 

• Organisering av skremming og skadefelling utenom ordinær jakttid.  

 
For å lykkes er vi avhengig av et godt samarbeid mellom grunneiere og lokale jegere og at vi klarer å  
organisere og gjennomføre jakta etter gitte prinsipper over store nok områder.  

Vi er så heldige å ha med oss Rune Kragebøl og Ove Martin Gundersen i prosjektet. Begge har lang  
erfaring innen jakt og jaktinstruksjon; 

 
Ove Martin Gundersen er prosjektleder i Norges Bondelag sitt gåseprosjekt. Han har solid  
erfaring fra organisering av gåsejakt og lignende prosjekter andre steder i landet, også i  
tettbygde områder. 

 
Rune Kragebøl vil være kontaktperson for både grunneiere og jegere. Hans jobb blir å kontak-
te grunneierlag og grunneiere for å legge til rette for hensiktsmessige jaktområder, bistå med 
å inngå gode avtaler for jakta og holde god dialog med grunneierne underveis i jakta. Han vil 
også være kontaktperson for jegere og gåsejaktlag som ønsker å jakte i Tønsberg og sørge for 
at det jaktes i henhold til de prinsippene man blir enige om.  

Grundig opplæring og innføring i effektiv gåsejakt vil bli gitt til de som melder seg på.  
Det forutsettes at de som skal jakte også bidrar med å skremme/skadefelle gås utenom jakttida.  

 

Kontaktpersoner hos prosjekteier: 

Tønsberg kommune v/ Hans Ivar Nesse 98656612/ hans.ivar.nesse@tonsberg.kommune.no 

Vestfold og Telemark Bondelag v/ Amund Kind 924 19 910/ amund.kind@bondelaget.no  

Informasjon om mer effektiv gåsejakt i 
Tønsberg 2022 –2024 

Vi oppfordrer interesserte grunneiere, bønder og jegere til å melde sin interesse  
for å delta i prosjektet til koordinator Rune Kragebøl,   

412 20 102/ rune@jaktfeber.no   


