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SAMMANFATTNING

Påverkar betande gäss och svanar jordbruket?
INLEDNING

• Gäss och svanar förekommer idag i större antal nära ﬂer människor än någonsin
tidigare, i Sverige och i övriga Västeuropa.

• De ökande antalen leder ibland till problem och konﬂikter. På jordbruksmark kan
gäss och svanar orsaka kostsamma skador på oskördade grödor. Hårt bete kan
också påverka naturlig växtlighet och då bli ett naturvårdsproblem.

• Gäss och svanar är vegetarianer och äter enbart blad, stjälkar, frön och rotdelar
från växter, både på land och i vatten.

• Bete på växande grödor kan också skapa intressekonﬂikter i områden där gäss
samlas i stora antal, till exempel vid skyddade och restaurerade våtmarker.

• Samtidigt bidrar gässen med många ekosystemtjänster, bland andra i form av
naturupplevelser, jakt och kött.
GÄSS OCH SVANAR SOM VÄXTÄTARE

• Eftersom deras föda mest består av ﬁbrer och vatten, måste gäss och svanar
äta stora mängder för att få i sig nog med näringsämnen (främst proteiner och
kolhydrater).

• Gäss och svanar har en högt utvecklad förmåga att avgöra växters innehåll av
proteiner och lättsmälta kolhydrater, men också av illasmakande och svårsmälta
ämnen. De är därför kräsna i sitt val av föda.

• Behovet av olika näringsämnen varierar över året; gäss och svanar äter mer proteiner
höst och vår, medan energirika växter prioriteras under vintern.

• De ﬂesta jordbruksgrödor är mer näringsrika än gässens naturliga föda, och därför
”ett smartare val” för dem.

BETESSKADOR I JORDBRUKET

• Grödor med bättre näringsinnehåll och ökande arealer vintergröna grödor gör att
vi idag har mer gäss och svanar på jordbruksmark än någonsin förr.

• Skador orsakade av gäss och svanar under höst och vinter kan ofta kompenseras av
växterna men ibland leda till ekonomiska förluster.

• Gäss och svanars påverkan på skördeutfallet generellt är mycket liten jämfört med
den variation som orsakas av faktorer som nederbörd, temperatur och växtsjukdomar.

• Lokalt kan bete av gäss och svanar orsaka stora skador och kännbara ekonomiska
förluster för jordbruket. Betesskador uppkomna under vår och sommartid före
skörd kan vara särskilt problematiska, och är samtidigt lite studerade.

• Det ﬁnns en rad exempel på både beprövade och mindre beprövade metoder att
styra förekomsten av gäss och svanar, och därmed påverka skadornas omfattning.
Till dessa hör avledningsåkrar, grödoval, skrämsel och andra åtgärder som gör fält
mindre attraktiva för fåglarna.

SUMMARY

Does grazing by geese
and swans affect agriculture?
INTRODUCTION

• Swans and geese occur in larger numbers near more people than ever before, in
Sweden as well as in Western Europe.

• Increasing populations sometimes lead to problems and conﬂicts. On agricultural land
geese and swans can cause costly damage to growing crops. Intense grazing by
these birds may also affect natural vegetation, sometimes leading to conﬂict with
conservation and biodiversity goals.

• Geese and swans are obligate herbivores, consuming leaves, stems, seeds and root
parts of terrestrial and aquatic plants.

• Grazing on growing crops may cause conﬂicts of interest also when geese and
swans congregate in large numbers in wetlands adjacent to cropland.

• Geese and swans provide a multitude of ecosystem services, for example viewing,
hunting, meat, and eco-tourism revenues.
GEESE AND SWANS AS HERBIVORES

• As their diet is very rich in ﬁbres and water, geese and swans must consume large
amounts of plant material in order to obtain enough nutrients (mainly proteins and
carbohydrates).

• Geese and swans have a highly developed capability to assess the nutrient composition of different species and parts of plants. This is true for proteins and easily
digestible carbohydrates, and also for components that are hard to digest or unpalatable. As a consequence, these birds are very selective feeders, if given a choice.

• Nutrient needs vary over the year; in autumn and spring relatively more proteins
are consumed, whilst plants rich in energy are favoured in winter.

• In general, agricultural crops contain more nutrients than the natural food plants
of geese and swans. As a result, feeding on agricultural land is almost always
’a smarter choice’ for them.

CROP DAMAGE

• Increased acreage of fall-sown winter-green crops and more nutritious varieties
of cereals and other crops are main reasons why there are unprecedented numbers
of geese and swans on agricultural land.

• Crop damage caused by grazing in autumn and winter can often be compensated
for by most plants, including cereals, root crops and pasture grasses. Nevertheless,
damage of this type may sometimes cause a reduction of the ﬁnal harvest.

• By and large, crop losses caused by geese and swans are very small compared to
variation in harvest level due to between-year variation in precipitation, temperature
and plant pathogens.

• At local and ﬁeld levels, grazing by geese and swans can cause severe crop damage
and signiﬁcant economic loss. Grazing damage in spring and in summer before
harvest may be particularly problematic, and also remains very little studied.

• There are a number of tools available to alleviate crop damage by geese and swans.
Birds can be diverted from sensitive areas by scaring, hunting, crop choice and
other actions that make ﬁelds less attractive. Also, safe roosts, new wetlands
and sacriﬁcial crops can be used to attract geese to areas where they cause less
conﬂict.

Beskrivning av det
biologiska systemet
Näringsbehov och matsmältning
hos gäss och svanar
Gäss och svanar är helt och hållet vegetarianer.
Blad, frön, stjälkar och rotdelar är deras
naturliga föda. Olikt de ﬂesta andra växtätare
(exempelvis älgar, hjortar, kor och hästar) har
de en kort och föga specialiserad matsmältningsapparat, som egentligen inte är särskilt väl
lämpad för att bryta ner ﬁberrik kost. Födan
passerar snabbt genom en gås; från tugga till
gåsspillning tar det ofta bara ett par timmar. För
att klara sitt näringsbehov under de kallare årstiderna måste de äta en stor del av dygnet och

dessutom hitta och välja föda som innehåller så
lite ﬁbrer som möjligt i relation till halterna av
tillgängliga kolhydrater och proteiner. Näringsinnehållet är dock inte hela problematiken; olika
slags föda och olika delar på en och samma
planta kan vara mer eller mindre ”lönsamma”
att hantera. Näringsrika stora frön, till exempel
spillsäd av vete eller majs, är mycket fördelaktiga eftersom de bara är att plocka och svälja.
Däremot kan rotdelar som egentligen är väldigt
näringsrika kräva så mycket möda att gräva
fram att de inte lönar sig att nyttja.
Under vintern väljer gäss och svanar föda som
ger så mycket energi som möjligt i förhållande
till vad det kostar i förﬂyttning att hitta den.
Det är alltså kolhydrater som prioriteras under
vintern, vilket är en strategi för att ha energi-

Så länge gässen hittar mat och öppet vatten kan de stanna kvar i nordliga områden. Foto: Johan Månsson.
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reserver utifall vädret ställer till problem. Blir
det kallt behövs energi för att hålla värmen.
Kyla innebär för fåglarna också ofta allt längre
lokala förﬂyttningar i takt med att de bästa
födosöksplatserna töms på föda. Och det senare
går fortare när det är kallt, eftersom gässen äter
mer då. Både när gässen rör sig till och från
viloplatser för att äta mat inom rastområdena
och under själva ﬂyttningen rör de sig så korta
sträckor som möjligt för att spara energi. Om
maten tar slut nära viloplatserna kan gässen
tvingas söka föda längre bort. Likaså kan snö
göra att det är svårt att hitta och komma åt
föda, vilket kan tvinga dem att förlänga ﬂyttningen mot mildare områden inom eller utanför
Sverige. Gässen måste ha energireserver också
för denna eventualitet.
Vår och höst väljer gäss och svanar en mer
varierad föda. Framförallt ökar intaget av
proteiner. Dessa behövs för att bygga upp och
reparera muskulaturen, som ett svar på genomförd höstﬂyttning eller som en förberedelse inför
vårﬂyttningen. En vanlig strategi är därför om
våren att gå över till att äta späd ny grönska, till
exempel grässkott, så snart dessa blir tillgängliga. Gäss och svanar anpassar alltså födosök
och födoval efter de behov som de har under
olika delar av året.
Storleksskillnaden mellan till exempel en
sångsvan och en vitkindad gås är avsevärd.
Olikheter i kroppsstorlek leder till olika behov;
bland annat förlorar en liten kropp mer värme
än en stor. Detta påverkar både födoval och
rörelser (se nedan). Även näbbens storlek påverkar födovalet. Stor- och grovnäbbade arter som
svanar, grågås, kanadagås och sädgås har en helt
annan förmåga att gräva upp näringsrika rotdelar och rotfrukter än vad mer klen-näbbade
arter har. De senare, till exempel prutgås och
vitkindad gås är å andra sidan mycket effektivare på att beta kort växtlighet, till exempel

Gäss och svanar är helt och hållet vegetarianer. Blad,
frön, stjälkar och rotdelar är deras naturliga föda. Foto:
Johan Månsson.

lågvuxet tätt gräs. Det är skälet till att de oftare
än andra gäss ses på nyslagen vall, betesmarker
och gräsmattor. Lite förenklat kan man säga att
stora gäss som grågås, kanadagås och sädgås
har den största bredden vad gäller vilken föda
de kan hantera rationellt.

Rörelser och födoval
i jordbrukslandskapet
Dagens jordbrukslandskap erbjuder gäss och
svanar mycket mer och dessutom näringsrikare
föda än nästan alla de naturliga miljöer som de
ursprungligen är anpassade till att leva i. Det
är därför inte förvånande att gäss och svanar
föredrar jordbrukslandskapet framför de senare.
I vår del av världen är denna förändring i nyttjande – ”från natur till kultur” – ﬂera hundra år
gammal. Vi kan bara ana i vilka biotoper exem-
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pelvis sädgäss och grågäss sökte sin föda höst,
vinter och vår för tusen år sedan.
Även i nutid är det en utmaning att förstå hur
gäss och svanar fördelar sig i landskapet. Förutom att grödor har olika attraktivitet beroende
på årstid och näringsinnehåll, förändras ”spelplanen” i jordbrukslandskapet från dag till dag,
eller i vart fall från vecka till vecka, allt eftersom
grödor gödslas och skördas, betas ned så att de
blir mindre attraktiva, översvämmas eller snöar
över. Fåglarna står alltså hela tiden inför nya val
och beslut. Skillnaderna i landskapets sammansättning är också stora från ett år till ett annat,
beroende på växtföljd och skördetidpunkt i förhållande till gässens tidtabell för ﬂyttning. Till
detta kommer mer långsiktiga förändringar; helt
nya grödor på fälten, förändrat näringsinnehåll i ”bekanta” grödor och ökande stammar
av gäss och svanar som gör att det är ﬂer som
ska dela på maten. Även jordbrukets metoder
i sig har stor påverkan på fåglarnas förekomst.
En ökad andel höstsådda grödor har skapat
näringsrikare och långsiktigt säkrare födotillgång över vintern. Ändrad tidpunkt för skörd av
till exempel sockerbetor och morötter påverkar
också tillgången och gässens nyttjande av dessa
energirika födoslag. De starkt mekaniserade
skördemetoderna lämnar dessutom mycket spill
av vissa grödor, framför allt majs, morötter och
sockerbetor.
Ytterst är varje dag och vecka i en gås liv en
ekvation där det gäller att maximera skillnaden
mellan intagna näringsämnen och utgifter i form
av rörelser. Att vara på sin vakt mot rovdjur
är också en kostnad, eftersom gässen inte kan
äta när de står med sträckt hals och spanar av
omgivningen.
Om vi börjar i det lilla, alltså med lokala förﬂyttningar från en dag till en annan, ﬁnns det
åtskilliga studier som visar att både gäss och
svanar har högt utvecklad förmåga att lösa
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ovan nämnda ekvation att maximera intaget
av näringsämnen och minimera sina utgifter.
Studier av fåglarnas rörelser och växternas
näringsinnehåll visar att till exempel snögås,
mindre sångsvan och vitkindad gås byter gröda
precis vid den tidpunkt som det är näringsmässigt och energimässigt befogat. Denna förmåga
är central också för våra förvaltningsåtgärder
för att minska gåsskador; den ger oss möjlighet att styra betande fåglar genom att påverka
denna ekvation av intäkter och kostnader.
I princip kan vi alltså få dem att byta plats
och gröda.
Forskningen visar att gäss och svanar förutom
födans kvalitet påverkas av ytterligare några
faktorer när de väljer var de ska landa för att
äta. Födoväxternas mängd i sig är en lockelse,
alltså hur mycket det ﬁnns att äta i vikt per
hektar. Även tätheten av föda spelar roll; jämna
täta bestånd är mer attraktiva än när födoväxterna växer ﬂäckvis eller glest. Dessutom är
stora fält mer attraktiva än små, vilket antagligen hänger samman med att det är mindre chans
att bli överraskad av rovdjur på sådana eftersom
gässen då har längre fri sikt. Här visar ﬂera studier att det ﬁnns en brytpunkt kring 5–6 hektar;
mindre fält än så undviks ofta av de ﬂesta gåsarter, även om de har en annars mycket attraktiv
gröda. Flera studier visar också att svämsjöar på
ett fält eller omedelbar närhet från fält till vatten
ökar dess attraktivitet. Ett skäl till detta kan
vara att gässen behöver dricka för att underlätta matsmältningen, ett annat att vattnet ger
ett visst skydd mot fyrfota rovdjur. Dessa och
andra ”sökkriterier” som påverkar gässens val
är antagligen djupt rotade i deras evolutionära
”bagage” och ett skäl till att vallar och gräsmattor utövar en stark lockelse på dem.
Även om de viktigaste posterna i ekvationen
med intäkter och utgifter är ﬁbrer (oönskade),
kolhydrater och proteiner (önskade), måste

Att ﬂyga kostar energi. Därför rör sig gässen gärna så korta sträckor som möjligt. Om tillgången på mat minskar kan de
tvingas söka föda längre bort eller fortsätta ﬂyttningen till andra rastområden. Foto: Johan Månsson.

gässen dessutom ta hänsyn till faror, alltså risken
att möta rovdjur. På de ﬂesta höst-, vinter- och
vårlokaler ser vi därför dagliga förﬂyttningar
mellan födosöksområden och viloplatser. På
de senare är gäss och svanar mindre utsatta för
rovdjur och störningar överlag. Förﬂyttningarna
blir en minuspost i ekvationen ovan, eftersom
viloplatserna sällan erbjuder föda och nästan
alltid innebär en förﬂyttning som kostar energi.
Dessa dagliga rörelser kan vara upp till 30 km
enkel väg, och det faktum att de också är en del
av ekvationen kan ibland leda till svårförutsägbara
effekter på fåglarnas val av fält att söka föda
på. Ett fält som är ”någorlunda bra” och nära
viloplatsen kan nyttjas mer (och bli mer ”skadebenäget”) än ett fält med bättre föda som ligger
långt från viloplatsen. Förvaltningsåtgärder på
lokal nivå handlar ofta om att förändra plusoch minusposterna i denna ekvation för att styra
gässen till andra områden.

Hur påverkas grödorna av betet?
Betande gäss och svanar kan skada – men även
gynna – tillväxten hos jordbruksgrödor. Genom
sin spillning och sitt ovanjordsbete kan de ibland
stimulera grödornas tillväxt. Skador på jordbruksgrödor av betande gäss och svanar antas
kunna uppkomma på ﬂera sätt. För det första
kan de trampa ner och fysiskt skada blad eller
rötter. För det andra påverkar betet i sig – alltså
att fåglarna tar en bit av växten, eller att de drar
upp växten och äter upp hela plantan med rötter
och allt.
När gäss och svanar betar spillsäd (eller
skörderester från majs, betor, morötter etc.)
ﬁnns inget som tyder på att de orsakar skador
för jordbruket. Snarare kan det vara tvärtom,
eftersom de ofta äter ogräs och andra ickeönskade växter ”av bara farten” och på så sätt
gynnar jordbruket.
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Gässen kan genom sitt bete påverka inte bara åkrar och grödor utan även växtligheten i betesmarker och på strandängar.
I dagsläget ﬁnns det ytterst få vetenskapliga studier som visar vilken effekt detta har på vegetationen, på andra fåglar som
häckar i dessa miljöer och på mängden bete för de nötkreatur som också betar där. Foto: Johan Månsson.

När ett fält besökts av stora gåsﬂockar en tid
kan man se deras fotavtryck och ibland vad
som tycks vara förslitningsskador på gröda och
mark. Effekten av dessa har utvärderats ytterst
lite. Flera av de studier som avhandlar problemet
hänvisar dessutom korsvis till varandra. Den
handfull genomtänkta och väl utformade studier
som återstår är entydiga; de fann ingen negativ
effekt av gåstramp på jordkompaktering eller på
växternas biomassa eller slutligt skördeutfall i
något enda fall. Nuvarande kunskap säger alltså
att jordbruksgrödor har förmågan att ”reparera”
och ”kompensera” tramp- och slitskador, i alla
fall de som uppkommit under senhöst, vinter
och vår. Detta bekräftas av besiktningar av
skador i Sverige.
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De vintergröna grödor (förutom vall och andra
gräsmarker, se nedan) som nyttjas mest av gäss
och svanar i nordvästra Europa är höstvete,
höstraps och höstsått korn. Här visar studier i
Storbritannien på 1980- och 1990-talen att hårt
bete av prutgås, spetsbergsgås och vitkindad gås
kan leda till skördeminskningar på 10 till 28 %.
Vi vet inte om motsvarande siffror är aktuella
för dagens grödor, eller om de alls är relevanta
för svenska förhållanden och för de gåsarter vi
har mest av. Att bilden är komplicerad visas av
ett tiotal studier av bete och skördeutfall hos
höstvete mellan 1951 och 2001; dessa studier
fördelar sig jämnt mellan att visa minskning,
ingen effekt respektive ökning av skörd som svar
på bete. Det är dock inte bara mängden bio-

massa som kan påverkas; ett måttligt bete har
visat sig ha en positiv effekt på proteininnehållet
hos en del växter, både vilda och odlade.
En återkommande fråga är om gåsbete på
vallar och betesmark leder till konkurrens och
sämre förutsättningar för de tamdjur för vilka
betet egentligen är avsett. Resultat från olika
studier pekar här i olika riktningar; hårt höst/
vinter-bete av vitkindade gäss i Storbritannien
har dokumenterats leda till en minskning av
biomassan våren efter med 82 % och på samma
fält en minskning av den slutliga ensilagemängden
senare på året med 32 %. Skillnaden mellan
dessa två värden (på samma fält) visar att gräset
har avsevärd förmåga att kompensera för gässens
tidigare bete under den påföljande växtsäsongen.
Det ﬁnns dessutom några studier som visar att
betet fullt ut kan kompenseras av växterna.
Detta kan ske genom att gäss och svanar gödslar
de fält de äter på, men också rent mekanisktfysiologiskt genom att betet i sig stimulerar
tillväxt av både blad och rötter. Med dagens
kunskap kan vi säga att gåsbete på gräsmarker i
de ﬂesta fall inte leder till ett signiﬁkant skördebortfall. Undantaget är om betet sker sent på
våren, alltså en bit in i växtsäsongen; studier
från Nordnorge och Kanada visar här på efterföljande skördeminskningar om 15–25 %.
Framtida studier får visa om detta gäller också
i Sverige.
Det vetenskapliga underlaget för att bedöma
effekterna av bete på jordbruksmark under sommaren är nästan obeﬁntligt. I Sverige handlar
det då i första hand om grågås, lokalt också om
vitkindad gås. De andra gåsarterna och sångsvanen häckar i andra länder eller andra biotoper. Den blygsamma dokumentation som
ﬁnns från vårt land (en studie vardera från
Sörmland, Östergötland och Skåne) tyder på att
gäss med ungar är försiktiga av sig och endast
sällan söker föda långt från närmsta vatten,

där de kan komma undan faror. Därigenom
blir det gräsmarker och fält närmast våtmarker
och sjöar som kan vara sårbara för deras sommarbete, men konﬂikten med jordbruket torde
i deras fall vara liten. En något större risk för
konﬂikt sommartid är möjligen icke-häckande
ﬂygga gäss som samlas i större ﬂockar, eftersom
dessa fåglar har större rörlighet än familjer med
oﬂygga ungar. De förra har därmed helt andra
möjligheter att välja särskilt smakliga (och
känsliga) grödor, men kunskapsunderlaget
är ännu klent för att säga om de verkligen gör
så, och vilka skördebortfall det i så fall kan
leda till. Detsamma gäller bete av ruggande gäss
när de samlas i mycket stora antal. På det hela
taget ﬁnns ytterst lite forskning som behandlar
betesskador på skördemogen gröda, men från
besiktningar av skadad gröda, utförda i Sverige
kan man konstatera att det lokalt kan vara ett
stort problem och leda till stora skördebortfall.
Stora gåsﬂockar lämnar stora mängder spillning efter sig, främst på sina viloplatser, men
också på de fält där de äter. Ett par studier från
Gäss äter stora mängder föda som snabbt passerar
tarmkanalen. Därför producerar och sprider de mycket
spillning. Foto: Johan Månsson.
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Tabell 1. Vetenskapligt väldokumenterade mönster (vänstra kolumnen) kan användas för att styra gäss och svanar från
skyddsvärda grödor till andra platser (högra kolumnen). En del av dessa förvaltningsåtgärder används redan i Sverige,
medan andra förtjänar att prövas. Tabellen är en komprimerad version av en liknande tabell i Fox m.ﬂ. 2017, i vilken
också källorna till rönen återﬁnns.
Mönster som belagts i vetenskapliga studier

Studerade arter

Förvaltningsåtgärd

Återkommande störningar eller skrämning gör att
attraktiva skadekänsliga födosöksplatser överges.

Kanadagås
Vitkindad gås
Knölsvan
Prutgås

Skrämsel kan fungera om den är kraftig eller återkommande och det ﬁnns alternativa områden där
fåglarna lämnas ostörda och hittar nog med föda.

Gäss och svanar har stor förmåga att hitta och
välja föda som är rik på proteiner och energi
(fett, kolhydrater) och fattig på ﬁbrer.

Bläsgås
Vitkindad gås
Spetsbergsgås
Prutgås
Kanadagås
Mindre sångsvan

Avledningsåkrar eller utfodring med föda som är
attraktivare än den gröda man vill skydda (högre
proteinhalt, högre energiinnehåll, högre smältbarhet,
lägre ﬁberinnehåll).

Gräsmarker med högre kvävehalt föredras.

Vitkindad gås
Spetsbergsgås

Gödsla gräsmarker som ska fungera som avledningsytor
från värdefullare grödor.

Vissa grödor har bättre förmåga att kompensera
för bete genom snabbare eller mer näringsrik
återväxt.

Bläsgås
Grågås
Vitkindad gås

Använd mer skadetåliga växter i områden där betet/
skaderisken är som värst, till exempel nära viloplatser.

Gräsmarkers strålängd avgör vilka arter som
föredrar dem.

Vitkindad gås
Prutgås
Bläsgås
Grågås

Ökad strålängd genom gödsling eller senare betespåsläpp gynnar stornäbbade arter som grågås och
kanadagås.

Sädgås
Kanadagås
Bläsgås
Spetsbergsgås
Prutgås
Knölsvan
Sångsvan

Minska fältstorlek eller fragmentera fält i olika grödor
så att enheterna är mindre än 5–6 hektar för att
minska attraktiviteten hos fält med skadekänslig gröda.

Kanadagås
Prutgås

Anlägg avledningsåkrar eller utfodra (till exempel
spannmål eller betor/morötter) nära gässens och
svanarnas viloplatser.

Generellt föredras stora sammanhängande fält.

Fält nära viloplatser blir betade (och uttömda)
före fält med liknande grödor och förutsättningar
längre bort.

Anpassa avledningsåkrar och utfodring till fåglarnas
naturliga årstidsväxlingar i näringsbehov (mer protein
vår och höst, energirikt senvinter och vår).

Minskad strålängd genom klippning eller tidigt betespåsläpp gynnar smånäbbade arter som vitkindad gås.

Gör avledningsåkrar och utfodringsfält större än
5–6 hektar.
Växtföljds-samarbete mellan grannar för att minska de
sammanhängande arealerna av föredragna grödor.

Skapa säkra viloplatser långt bort från beteskänsliga
eller värdefulla grödor, eller odla skadekänsliga grödor
långt bort från och icke skadekänsliga nära gässens
viloplatser.
Säkra födoplatser är mer attraktiva

Grågås
Vitkindad gås
Prutgås

Se till att avledningsåkrar och utfodringsplatser har fri
sikt, inga vägar nära, ligger nära viloplats och har lite
mänsklig störning i övrigt

Gäss och svanar undviker områden med
mycket rovdjur eller har skydd som underlättar
rovdjursattacker

Kanadagås

Öka attraktiviteten för rovdjur nära skyddsvärda grödor
genom att sätta upp utsiktsplatser eller skapa gömställen (till exempel kantzoner) och försämra sikten för
gässen
Om möjligt, ﬂytta ibland utsiktsplatser och gömställen
för rovdjur för att undvika att gäss och svanar vänjer sig
vid dem

Växtätare undviker vissa gräs och tvåhjärtbladiga
växter

Kanadagås

Så in för gäss och svanar osmakliga arter som marktäckare vid till exempel ﬂygplatser, parker och golfbanor
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En långsiktigt hållbar förvaltning av alla arter,
såväl sällsynta, okontroversiella som konﬂiktskapande talrika, måste förr eller senare bygga
på något slags samordning mellan de länder
som berörs av respektive art. Bara genom samsyn vad avser naturvårdsåtgärder och jakt är
det möjligt att långsiktigt styra populationernas
storlek och förändring. Ett annat skäl till att
denna samordning är så viktig är att vi kan förvänta oss fortsatta förändringar i gässens ﬂyttningsvanor, både vad gäller områden och själva
tidtabellen för rörelserna. Detta understryker
också vikten av att övervakning av beståndsutveckling och reproduktionsframgång sker
samordnat mellan de länder som gemensamt
berörs av de ﬂyttande fåglarna.

Utblick och
kunskapsframväxt
Internationell utblick
I Sverige har förvaltningen av de talrika arterna
hittills mest arbetat med lokala verktyg för att
mildra konﬂikterna. En titt på tabell 1 visar att
vi kan hämta inspiration och idéer från andra
länder för ytterligare – delvis oprövade – lokala
åtgärder. Den utländska forskningen handlar
delvis om mönster och förvaltningsproblematik
som vi ännu inte sett i Sverige. Till exempel har
spetsbergsgås och prutgås inte skapat konﬂikter
hos oss, medan de länge gjort så på till exempel
de Brittiska öarna och i Norge. I ﬂera länder

Sångsvanen liksom ﬂera av gåsarterna har ökat i antal de senaste 40 åren och kan numera ses i stora antal på sina
rastplatser längs ﬂyttrutterna. Foto: Johan Månsson.
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Figur 1. Figuren visar det genomsnittliga antalet vetenskapliga studier per år under olika årtionden av gäss och svanar
i Nordamerika och Europa (150 respektive 191 studier; 18 från andra världsdelar är inte med i diagrammet). Under lång
tid ökade intresset för dessa frågor, men två mönster är särskilt intressanta idag; 1) forskningsaktiviteten har avtagit både
i Europa och Nordamerika under senare årtionden, alltså under den tid som gåsstammarna ökat mest och konﬂikten med
jordbruket blivit mer påtaglig i Sverige, och 2) de ﬂesta studier är gjorda vid en tid när jordbruket, klimatet och gässens
beteende på ﬂera sätt var annorlunda än idag.
Publikationer per år
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Nordamerika
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1946–1950

1951–1960

1961–1970

1971–1980

är också konﬂikterna på gräsmarker betydligt
större än i Sverige, men inte bara i jordbrukslandskapet utan också i parker, på golfbanor
och vid ﬂygplatser. Vi måste alltså ha handlingsberedskap för förändringar på ﬂera vis. Nya
arter kan bli aktuella att hantera, samtidigt som
klimat och jordbruksmetoder kan förändras.
I någon mån kan vi luta oss mot kunskap från
andra länder när vi ska tackla dessa utmaningar,
men också där har jordbruksmetoder och gässens
antal och vanor förändrats. Det är alltså inte fel
att tala om ett generellt internationellt behov av
ny och aktuell kunskap om gäss och svanar som
betare i dagens jordbrukslandskap. Det senare
erbjuder så mycket högkvalitativ föda att våra
gäss och svanar antagligen inte längre är begränsade av en näringsmässig ﬂaskhals om vintern.
Samtidigt är det svårt att se att jordbruket skulle

1981–1990

1991–2000

2001–2010

2011–2013

förändras så att det inte längre erbjuder detta
smörgåsbord. Internationella ansträngningar
att verkligen minska stammarna av vissa arter
måste därför arbeta med att reducera gässens
överlevnad eller produktivitet på något annat
sätt, alltså genom jakt och jakttider.

Historik och kunskapsframväxt
Gäss och svanars födoval och bete i landmiljöer
är ett ämne som började uppmärksammas vetenskapligt på 1940-talet. Från 1960-talet fram till
millenniumskiftet ökade forskningsaktiviteten
i både Europa och Nordamerika, men den har
avtagit tydligt därefter (ﬁgur 1). De ﬂesta av de
359 vetenskapliga studier som denna sammanställning bygger på är alltså gjorda vid en tid då
jordbrukslandskapet, klimatet och gässens beteende såg annorlunda ut än det gör nu.
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Forskningen fördelar sig ojämnt vad gäller vilka
arter som studerats. Överlägset mest forskningsinsatser har lagts på den nordamerikanska snögåsen (98 studier), men mellan 30 och 45 studier
vardera ﬁnns för ﬂera av de arter som förekommer på jordbruksmark i Sverige (kanadagås,
grågås, vitkindad gås, spetsbergsgås och bläsgås). Två vanliga arter på jordbruksmark i
Sverige – sädgås och sångsvan – har studerats
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i blygsam utsträckning, vilket innebär en besvärande kunskapsbrist.
De första studierna av gäss på jordbruksmark
på 1940-talet gjordes i USA och Storbritannien.
Dessa länder, tillsammans med Kanada och
Nederländerna dominerar stort, när vi nu summerar var forskningen hittills bedrivits. Bidragen
från de nordiska länderna är färre (exempelvis
29 från Norge och 13 från Sverige).

Kunskaps- och forskningsbehov
Sammanställningen visar att vi saknar en hel del
aktuell kunskap om hur gäss och svanar nyttjar
dagens svenska jordbrukslandskap. En del kunskap som är giltig för Sydsverige kan vi hämta
från studier i våra grannländer i sydväst, men
också det kan ibland vara problematiskt eftersom
klimat, jordbruksmetoder och gässens antal förändrats i sen tid. Det är också värt att notera att
nästan inga studier utförts på våren, den tid på
året som betet riskerar att göra störst skada på
växande grödor. Arter som är viktiga från svenskt
perspektiv men studerats lite är sångsvan och
sädgås.
Tidigare forskning har också en del allmänna
brister vad gäller metodiken, vilka behöver
avhjälpas för att skapa bättre förvaltning. Den
kanske viktigaste bristen är att ytterst få studier
av fältutnyttjande – alltså vilka grödor som betas
– avser fåglarnas verkliga val. Först när nyttjandet
av en viss gröda sätts i relation till hur tillgänglig
den är, kan vi förstå hur gäss och svanar väljer
och hur de prioriterar bland tillgängliga grödor.
Detta är avgörande kunskap för att kunna styra
dem aktivt och framgångsrikt.
Det ﬁnns inga svenska studier av hur skördeutfallet av olika grödor påverkas av bete av olika
arter och – inte minst – vid olika tider på året.
Särskilt intressant vore att veta mer om de ekonomiska effekterna av vår- och sommarbete, i det
senare fallet också på skördemogen gröda. Med
detta sagt är det ändå viktigt att ha respekt för
faktum att erfarenhet från andra länder säger att
det är både dyrt och metodologiskt utmanande
att göra sådana studier. Man måste nämligen

kontrollera för många andra faktorer som påverkar skördeutfallet, och även om man lyckas med
detta ﬁnns risken att de resultat man får bara
gäller för en viss gröda i ett visst område ett visst
år. Ännu svårare är det att baserat på en observerad skada förutsäga kommande skördebortfall.
I en noggrann studie av fem betade grödor över
fem år kunde avancerad matematisk modellering
bara förutsäga 13 % av den efterföljande variationen i skördeutfall. Det betyder i praktiken att
även med bästa tänkbara metoder och mycket
ambitiösa ansatser är en observerad gåsskada i
ett tidigt växtstadium nästan omöjlig att värdera
i termer av kommande förlust. Hur viktigt det än
kan kännas att få veta mer om betesskadornas
ekonomiska konsekvenser, får vi kanske inse
att alla sådana värderingar blir grova och ofta
tveksamma som beslutsunderlag.
Om förvaltningen ska vara långsiktigt hållbar
får det inte upplevas som ett nollsummespel att
styra gäss lokalt och regionalt genom avledning,
skrämsel och andra åtgärder. Vi måste göra mer
än att bara ﬂytta problemen. Därför behövs mer
kunskap om hur man bäst samarbetar mellan
markägare över större områden i sina åtgärder.
Det svenska systemet med lokala förvaltningsgrupper är troligen en utmärkt arena för sådana
försök och studier. Likväl är det ett grundläggande problem att några arter är talrikare än
kanske någonsin förr. Därför behöver vi också
bättre kunskap om hur jakt kan samordnas inom
och mellan länder så att vi får verktyg för att
verkligen minska bestånden om vi skulle vilja
det.
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