Bidrar gäss och svanar
till övergödning av våtmarker?
LISA DESSBORN & JOHAN ELMBERG

Innehåll
34

Sammanfattning

36

English summary

38

Beskrivning av det biologiska systemet

38

Våtmarkens ekosystem

39

Ineffektiv matsmältning skapar mycket spillning

40

Problem med gäss och svanar

41

Hur mycket näringsämnen bidrar gäss och svanar med?

44

Förvaltningsråd

44

Lokala förvaltningsåtgärder

45

Nationella och internationella förvaltningsåtgärder

45

Utblick och kunskapsframväxt

45

Internationell utblick

46

Historik och kunskapsframväxt

47

Kunskaps- och forskningsbehov

Denna kunskapsöversikt baseras huvudsakligen på följande artikel: Dessborn, L., Hessel, R. & Elmberg, J.
2016. Geese as vectors of nitrogen and phosphorous to freshwater systems. Inland Waters 6(1): 111–122.
doi: 10.5268/IW-6.1.897

FAKTA FÖR FÖRVALTARE: GÄSS OCH SVANAR

33

SAMMANFATTNING

Bidrar gäss och svanar till övergödning av våtmarker?
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 NÄRINGSTRANSPORTÖRER

• Gäss och svanar har en relativt sett näringsfattig kost och en ganska ineffektiv
matsmältning. Därför måste de äta mycket och producerar följaktligen stora
mängder avföring.

• Dessa fåglar hittar mycket av sin föda på land, men vilar en stor del av dygnet
på våtmarker, där de också bajsar.

• Under höst, vinter och vår gör gäss och svanar omfattande dagliga förﬂyttningar
mellan födoplatser och viloplatser. De blir därmed naturliga transportörer av
näringsämnen till våtmarker och sjöar.

ÖVERGÖDNING I VATTENDRAG

• Under häckningstiden på sommaren är de ﬂesta gäss och svanar glest utspridda
över stora områden, samtidigt som ﬂera arter häckar i våtmarker och sjöar som är
naturligt näringsfattiga. Under dessa omständigheter är fåglarnas näringstransport
från land till vattenmiljöer en naturlig process som snarast bidrar till ett rikare
växt- och djurliv.

• Våtmarker där gäss och svanar samlas i stora antal under höst, vinter och vår
är dock sällan näringsfattiga, och många av dem har redan problem med övergödning genom näringsläckage från jordbruksmark. Övergödning kan leda till
algblomning, försämrad vattenkvalitet och andra oönskade förändringar i våtmarksekosystemet.

• I områden som redan har problem med övergödning kan gäss och svanar göra att
problemen ökar. Särskilt känsliga är små vattensamlingar med begränsat till- och
utﬂöde, men också de som sommartid har kraftig avdunstning i kombination med
stora antal fåglar.

• En betydande del av den samlade näringstillförseln till våtmarker sker under den
tid på året då växterna är inaktiva och alltså inte tar upp näringsämnen. Detta
leder till att de senare antingen sedimenterar (och frigörs en annan årstid), eller att
de transporteras nedströms och kan orsaka övergödning där.

• Ett räkneexempel visar att 2 000 gäss som uppehåller sig i en våtmark i fyra
månader kan bidra med 160 kg kväve och 40–80 kg fosfor. I vilken mån detta är
problematiskt beror på hur mycket samma område påverkas av näringsläckage från
jordbruk och andra mänskliga källor.

• Kunskapssammanställningen ger exempel på åtgärder man kan vidta för att öka
eller minska en våtmarks attraktivitet för gäss och svanar.

SUMMARY

Do geese and swans contribute
to eutrophication of wetlands?
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 VECTORS OF NUTRIENTS

• Geese and swans eat large amounts of plant material, have a relatively inefﬁcient
digestive system, and produce a lot of droppings.

• These birds ﬁnd most of their food on land, but spend a large part of the day
resting on wetlands, where they also defecate.

• In autumn, winter and spring most geese and swans make daily ﬂights between
feeding and roost sites, thereby becoming vectors of nutrients to wetlands and
lakes.

WETLAND EUTROPHICATION

• During the breeding season geese and swans are spread out widely over large areas
at higher latitudes, where most wetlands are naturally poor in nutrients. Under
such circumstances nutrient input to wetlands by geese and swans is a natural
process that promotes a diverse ﬂora and fauna.

• On the other hand, wetlands on which geese and swans congregate in large numbers
in autumn, winter and spring are often rich in nutrients. Many such wetlands are
already affected by inﬂux of nutrients from surrounding agricultural areas. Severe
eutrophication can lead to algal blooms, decreased water quality, and other
undesired changes in the wetland ecosystem.

• In areas where eutrophication is already a problem, nutrients added by geese and
swans may exacerbate the problem. This is more likely if the wetland recipient
is small or lacks outﬂow, and in summer also in other types of wetlands where
evaporation is high and bird numbers remain large.

• Nutrient input by geese and swans is more problematic during the non-growing
season, as plants are dormant and cannot utilize the added nutrients. Instead, the
latter either sediment in the wetland (to be released next growing season or later)
or get ﬂushed out and may create eutrophication in downstream
wetlands and lakes.

• A rough extrapolation based on previous studies shows that 2000 geese that
spend four months on a wetland add 160 kg nitrogen and 40–80 kg phosphorous to
it. To what extent this is signiﬁcant depends on how much nutrients that enter
the system from agriculture and other anthropogenic sources.

• This chapter provides examples of how wetlands can be managed to increase or
decrease their attractiveness to geese and swans.

Beskrivning av det
biologiska systemet
Våtmarkens ekosystem
När näringsämnen (främst fosfor och kväve)
hamnar i vattendrag och våtmarker kan de bidra
till lokal övergödning, eller transporteras vidare
och bidra till övergödning i sjöar och hav långt
från utsläppskällan. När det gäller kväve och
fosfor ﬁnns det ﬂera föroreningskällor, men den
absolut viktigaste faktorn är näringsläckage från
marken. All mark läcker näringsämnen, men
jordbruksmark utmärker sig i detta avseende,
bland annat för att den ligger bar (saknar bindande växtlighet) under delar av året. Därmed
kan jordpartiklar erodera ut i vattendrag och
sjöar. Där gödningsmedel används kan detta
öka näringsläckaget till vattendragen, lokalt och
nedströms.

När fosfor och kväve hamnar i vattensamlingar
ökar tillväxtmöjligheten för växter och alger.
Detta brukar leda till att alger börjar dominera
och vattnet blir grumligt. Periodvis kan algblomning göra att vattnet ser ut som en grön soppa.
Detta påverkar både djur och växter i vattnet.
Stora ﬁskar får svårare att hitta föda när sikten
blir sämre, och ett minskat ljusinsläpp påverkar
växterna negativt, särskilt på djupare vatten.
Man får därför en sjö som är mindre attraktiv
både som ﬁskevatten och badsjö. En övergödd
våtmark eller sjö drabbas dessutom ofta av syrebrist under vintern, när alger och annan växtligheten sjunker till botten och bryts ned. Också
detta är negativt för ekosystemet, särskilt för
bottenlevande smådjur och ﬁskar.
Den biologiska produktionen i många våtmarker och sjöar begränsas av tillgången på
fosfor, medan det ofta redan ﬁnns gott om
kväve. Det betyder att det ofta räcker med ett

Gässens roll som näringstransportörer till vattensamlingar beror bland annat på hur många fåglar som uppehåller sig
där, och hur länge. Denna tillförsel måste också sättas i proportion till hur mycket näringsämnen som kommer in till
våtmarken från omgivande mark, till exempel från jordbruket. Foto: Johan Månsson.

38 FAKTA FÖR FÖRVALTARE: GÄSS OCH SVANAR

Figur 2. Figuren visar två olika typer av sjöar; till vänster en näringsrik sjö, och till höger en näringsfattig. De senare har
ofta stort siktdjup och domineras av växter och större ﬁsk. Den näringsrika sjön (till vänster) har ett rikligt tillﬂöde av
kväve- och fosforföreningar. Näringsämnen som tas upp av växter kan sedan föras vidare i näringskedjan (pilarna).
Från alla nivåer i näringskedjan kan näringsämnen sippra ner till botten och bindas till sediment. Kväve kan även försvinna ur systemet genom en så kallad denitriﬁeringsprocess, där slutprodukten är kvävgas (den krokiga pilen upp
från vattnet). När stora mängder näringsämnen transporteras till en sjö eller våtmark genom till exempel gåsspillning
kan detta leda till att den förändras från att ha klart vatten och stora ﬁskar (högra scenariot) till en grumlig med mycket
alger och små ﬁskar (vänstra scenariot).

fosfortillskott för att de ska visa tecken på
övergödning. Spillning från djur innehåller förhållandevis mycket fosfor jämfört med till
exempel avrinning från lantbruket, där andelen
kväve är högre. Därmed kan den ekologiska
effekten av gässens spillning i vattendrag vara
stor lokalt (ﬁgur 2).

Ineffektiv matsmältning
skapar mycket spillning
Utanför häckningstiden hittar de ﬂesta gäss det
mesta av sin föda i jordbrukslandskapet. Antalet
svanar som lever på samma vis har också ökat
betydligt på senare tid. Dessa fåglar tillbringar
ofta nätterna och ibland även några timmar
mitt på dagen på viloplatser vid någon våtmark.
Där tömmer de tarmarna och bidrar därför med
näringsämnen till vattnet. Det som spelar störst
roll för om gäss och svanar påverkar näringsstatusen i våtmarker är givetvis hur många fåglar

som nyttjar dem; ju ﬂer fåglar desto ﬂer som
ﬂyttar dit näringsämnen. Fåglarnas storlek
spelar också en viss roll. Små och stora gäss har
liknande matvanor och matsmältningstakt, men
eftersom matsmältningssystemets storlek skiljer
sig är det också skillnad i hur mycket mat som
kan processas samtidigt. En kanadagåsspillning
är större än en från vitkindad gås, så även om de
producerar lika många spillningar skiljer sig storleken och därmed bidraget till vattensamlingen.
Många växtdelar inklusive gräsens blad
innehåller mycket cellulosa och lignin och är
svårnedbrytbara. Växtätare har därför ofta ett
stort matsmältningssystem för att tillgodogöra
sig näring från växterna. Växtätande fåglar kan
dock inte ha ett stort matsmältningssystem
eftersom dess vikt skulle begränsa ﬂygförmågan.
Fåglar som lever på växtdelar (till exempel gäss
och svanar) har därför utvecklat en annan
strategi. De konsumerar stora mängder föda
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Kanadagåsen är en av de arter som ökat kraftigt under senare årtionden. Över stora delar av Sverige häckar den främst
i ganska näringsfattiga vatten. Här är gåsspillningens gödande effekt snarare positiv än negativ. Foto: Johan Månsson.

som snabbt passerar tarmkanalen. Muskelmagen processar maten mekaniskt och lättnedbrytbara delar tas upp av tarmen medan
resten snabbt passerar och bidrar till att områden med betande gäss eller svanar snabbt kläds
av spillning. Den höga matsmältningstakten är
naturligtvis ett problem eftersom den innebär att
gässen konsumerar mycket gröda om de betar
på odlade marker. Det innebär också att de producerar och sprider mycket spillning. Utifrån
ett spridningsperspektiv innebär den snabba
matsmältningen dock att gässen inte kan sprida
spillning alltför långt eftersom de snabbt tömmer tarmarna (på 1–2 timmar).
Avföringstakten är alltid snabb, men påverkas
av födans ﬁberinnehåll. Innehåller födan mycket
ﬁbrer passerar den snabbare, men om gässen
betar på mer lättnedbrytbara grödor passerar
den långsammare. Gässen behöver inte heller äta
lika mycket för att få i sig sitt dagliga energibehov om födan innehåller lättnedbrytbar näring.
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Problem med gäss och svanar
Under de senaste årtiondena har sångsvanen och
ﬂera arter av gäss ökat i antal till att vara talrikare
än någonsin förut, inte minst på jordbruksmark.
Gäss uppträder ofta i stora ﬂockar under höst
och vinter, ibland ﬂera tusen tillsammans på
enskilda fält. En del gäss och svanar har även
ändrat ﬂyttningsmönster de senaste årtiondena
och ﬂer stannar i det svenska jordbrukslandskapet även under vintern.
Att en ﬂock på ﬂera tusen gäss påverkar sin
miljö är inte svårt att förstå. Grödor kan ta
skada av bete och näringsämnen ﬂyttas runt
i landskapet. Så länge fåglarna äter ute på fälten
hamnar den spillning som de producerar även
här och näringsämnena cirkulerar på samma
plats. Våtmarker i eller nära odlad mark fungerar
dock ofta som viloplats för gäss och svanar.
Hur ofta de besöker dessa våtmarker bestäms
av dagslängd och temperatur. På vintern använder sig gässen av det lilla dagsljus som ﬁnns för

att söka och äta föda, och då övernattar de vid
viloplatsen under dygnets mörka timmar. Är
dagarna längre brukar de dessutom vila mitt på
dagen. Svanar gör ofta bara en resa per dag till
sin viloplats. Både antalet turer till våtmarken
och hur länge fåglarna stannar där påverkar hur
mycket spillning som förs dit.
Våtmarkens storlek och vattenomsättning
spelar stor roll för hur mycket näringsbidraget
från gäss och svanar påverkar vattenkemin och
de vattenlevande organismerna. En stor våtmark i ett jordbrukslandskap med god till- och
avrinning kommer inte att påverkas nämnvärt
eftersom det tillkommer stora mängder näringsämnen genom näringsläckage från jordbruket.
Våtmarker som är små, eller som har ett litet
genomﬂöde, kan påverkas desto mer.
Flera studier har visat att stora delar av
näringsämnena faller till botten och sedimenterar när de hamnar i stillastående eller lugnare
vatten. Näringsämnen som sedimenterat kan
sedan långsamt frigöras så att gässens närings-

• En torr gåsspillning väger i genomsnitt 1,4 gram
• Gässen producerar spillning i genomsnitt
var 4:e minut under höst och vinter och
detta värde skiljer inte mycket mellan
odlade grödor och gräs under denna period.
• Det kan ta 1–2 timmar att tömma tarmkanalen, men i genomsnitt produceras
24 spillningar innan tarmen är tömd.
• En gåsspillning innehåller runt 2 % kväve
och 0,5–1 % fosfor (odlade grödor innehåller mer fosfor).

tillskott påverkar vattenkemin under lång tid
framöver. Även vid en temperaturförändring i
vattnet eller om sedimenten rörs upp kan näringsämnen frigöras, och man kan få en kraftig förändring av våtmarkens karaktär.

Hur mycket näringsämnen
bidrar gäss och svanar med?
För att kunna uppskatta betydelsen av fåglarnas
näringstillförsel till en våtmark eller sjö har vi
gjort ett räkneexempel för gäss, baserat på information i tidigare studier. Detta kan tjäna som ett
beräkningsverktyg i förvaltningen. Här ger vi en
förenklad presentation av den information som
ﬁnns i Dessborn m.ﬂ. (2016).
För att uppskatta hur mycket spillning en
ﬂock gäss producerar är det bra att veta vilka
arter som ingår, eftersom kroppsstorleken är ett
bra mått på hur mycket spillning de producerar.
I denna skrift har vi gjort det enkelt för oss
genom att räkna på en spillningsstorlek som är
ett genomsnitt för alla gåsarter.

Näringsbidraget av en gås under ett dygn är
alltså litet, men om man skalar upp det till ett
faktiskt scenario blir det inte längre försumbart.
Till exempel avger 2 000 gäss under 4 månader
runt 160 kg kväve och 40–80 kg fosfor.
Om gässen dessutom uppehåller sig på viloplatsen en och en halv timme mitt på dagen
tillkommer ännu mer spillning: (1,5 timmar
genomsnittlig tid att tömma tarmarna/en
spillning var fjärde minut = 23 spillningar).

• Bidraget av näringsämnen per gås blir då:
24 spillningar · 1,4g · 0,02 kväve
= 0,7 gram kväve per gås per dygn
24 spillningar · 1,4 · 0,005–0,01 fosfor
= 0,2–0,3 gram fosfor per gås per dygn
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Nästa fråga blir om de uppskalade siffrorna
i exemplet spelar någon roll jämfört med de
andra källor som bidrar med näringsämnen.
Gässens relativa bidrag till övergödningen beror
förstås på hur många gäss som ﬁnns i landskapet och hur länge de stannar, men också på
hur mycket näringsämnen som tillkommer från
andra källor. I ett landskap där näringsämnen är
en begränsande faktor i våtmarker och vattensamlingar kan gässen bidra med ett välbehövt
näringstillskott som kan öka både produktivitet
och artrikedom. Detta kan vara fallet i många
våtmarker och sjöar i Sveriges skogs- och fjälltrakter.

I jordbrukslandskapet är dock förutsättningarna
annorlunda. Där uppehåller sig stora ﬂockar
under ﬂera månader under höst och vinter. Här
måste gässens framräknade bidrag jämföras
med det som jordbruket står för genom tillförda
gödande ämnen (ﬁgur 3). Uppskattningarna av
näringsbidrag kommer från en sammanställning
av forskning om näringsläckage. Denna baserar
sig på studier i andra länder och har några år på
nacken (1982), så man bör vara medveten om
att aktuella värden för Sverige kan vara annorlunda. Under de senaste årtiondena har åtgärder för att minska näringsläckage i jordbruket
och förbättrad avloppsrening antagligen haft en

Figur 3. För att uppskatta gässens påverkan på en våtmark är det viktigt att ställa deras bidrag av näringsämnen
i relation till de som kommer från andra källor. I detta exempel besöker kanadagäss en våtmark två gånger om dagen
(två timmar mitt på dagen och hela natten) i två månader. Detta är ett realistiskt scenario i sydsvenska jordbrukslandskap.
Bidragen från andra källor (odlad mark, betesmark, skog och bebyggelse) baseras på en sammanställande artikel av
Beaulac och Reckhow (1982). Det krävs med andra ord inte mer än 22 besökande gäss för att komma upp i samma
årliga tillförsel av fosfor (P) som en hektar jordbruksmark, eller 45 gäss om det handlar om kväve (N). Källa: Beaulac, M.N.,
Reckhow, K.H. 198. An examination of land use – nutrient export relationships. J Am Water Resour As. 18: 1013-1024.

P: 0,2 kg/ha/år
N: 2,5 kg/ha/år

P: 2,2 kg/ha/år
N: 8,9 kg/ha/år
P: 0,8 kg/ha/år
N: 5,0 kg/ha/år

VÅTMARK
P: 0,1 kg/gås/år
N: 0,2 kg/gås/år
(Om gässen uppehåller sig
vid vattnet i 2 månader)
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P: 1,0 kg/ha/år
N: 5,4 kg/ha/år

Foto: Johan Månsson

FAKTA FÖR FÖRVALTARE: GÄSS OCH SVANAR

43

reducerande effekt (vilket i sin tur ökar gässens
relativa bidrag). Våra beräkningar visar, även
med hänsyn tagen till de troligen något förlegade
värdena, att gässens bidrag av kväve och fosfor
till närliggande våtmarker kan vara betydande.
Detta gäller framförallt i våtmarker med ﬂera
hundra besökande gäss under dagar eller veckor,
vilket inte är något extremt scenario på sina håll
i Sverige.

Förvaltningsråd
Näringsämnen från gäss och svanar hamnar i
stor utsträckning i vattensamlingar när växtsäsongen är över och bara en begränsad mängd
tas därför upp av växterna. Mycket av näringsämnena sedimenterar därmed, eller forslas
vidare via vattendrag. Förutom att gäss och
svanar ﬂyttar näringsämnena direkt under sina
dagliga turer mellan mat- och viloplatser, sköljs
deras spillning också från åkrar och strandzoner
till våtmarkerna. Denna transport är snabbare
och enklare eftersom dessa miljöer på vintern
har mindre växtlighet som kan binda eller ta
upp näringsämnen. Problemen med näringstillskott från andfåglar är därför störst under
senhöst och vinter, vilket sammanfaller med när
de samlas i stora ﬂockar. Förvaltningsgärder
bör därför fokusera på vattensamlingar som
används under denna period.

Lokala förvaltningsåtgärder
Genom att förtäta växtligheten på stränder och
runt vattensamlingar kan man minska attraktiviteten för gäss och svanar, eftersom buskar och
träd längs strandkanten kan dölja rovdjur.
Vissa vattensamlingar förvaltas medvetet för
att gynna till exempel vadare och man håller
strandkanterna öppna av samma anledning (så
att vegetationen inte ska dölja rovdjur). Att låta
stränderna växa igen eller medvetet plantera för
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att gynna rovfåglar och uppsmygande fyrfota
rovdjur kan därför leda till intressekonﬂikter i
förvaltningen av gäss, svanar och vadare som
man måste vara medveten om. Om huvudsyftet
med vattensamlingen är att vara en kvävefälla
kan däremot buskig strandvegetation vara ett
effektivt sätt att hålla gäss och svanar borta.
Växtlighet kring själva våtmarken påverkar
också hur mycket av näringsämnena från gäss
och svanar som fångas upp innan den når
vattnet i de situationer där fåglarna uppehåller
sig en bit upp på land. När de är på sina övernattningslokaler nyttjar de ibland stranden för
vila och bete. Näringsämnen från spillningen
kan där till stor del tas upp av strandväxter
istället för att rinna ner i vattnet, särskilt under
vegetationsperioden. Växtligheten kan också
fungera som en fysisk barriär och förhindra att
spillningen sköljs ned i vattendragen.
Som många lantbrukare har fått erfara är
vissa grödor mer populära än andra för betande
fåglar. Åtskillig forskning visar att svanar och
gäss har stor förmåga att välja de grödor som
innehåller mest näring och som är lättast att
bryta ner. De väljer alltså inte fält slumpmässigt
utan har preferenser när det gäller grödor, även
om dessa preferenser kan variera under året.
Detta betyder att man har en viss möjlighet att
påverka fåglarnas födolokaler genom val av grödor (se kunskapssammanställningen om bete).
Man kan också försöka locka gäss och svanar
från övergödningskänsliga våtmarker genom
att utfodra eller anlägga avledningsgrödor på
andra lokaler. Detta är en metod som redan idag
används för att minska skador på jordbruksmark. Om man ska locka gäss och svanar till
utvalda vattensamlingar bör dessa vara någorlunda stora och ha god genomströmning för
att minimera den lokala effekten av fåglarnas
näringsbidrag. En snabb genomströmning leder
å andra sidan till att mer näringsämnen förs

vidare till andra vattendrag och vattensamlingar,
vilket i slutänden kan bidra till att öka trycket
på kustnära havsmiljöer. Ett annat problem är
att när man lägger ut föda så kan man visserligen
styra var ﬂockarna uppehåller sig, men det löser
inte problemet med för stora fågelpopulationer.
Störning kan också vara ett sätt att påverka
var gäss och svanar uppehåller sig. Genom
mänsklig aktivitet eller störningsmetoder (både
aktiva och passiva) kan man få ﬂockar att välja
bort vattensamlingar. Här är det viktigt att ta
reda på vart gässen ﬂyger när de skräms, så
att man inte ﬂyttar dem till platser där de gör
ännu större skada på växande gröda eller som
näringstransportörer.
Om man har problem med gäss och näringstillförsel till våtmarker under häckningstid kan
en effektiv lokal åtgärd vara att pricka ägg. Det
minskar häckningsframgången drastiskt, och
därigenom det antal gäss som uppehåller sig i
våtmarken under en del av sommaren. All prickning av ägg kräver tillstånd från länsstyrelsen,

Eftersom antalet gäss i sig påverkar hur mycket
näringsämnen som ﬂyttas från land- till vattenmiljö är en minskning av antalet gäss självfallet det mest effektiva sättet att minska sådana
problem. Detta är en stor utmaning eftersom
antalet gäss och svanar av vissa arter kanske
har passerat en gräns där man kan kontrollera
dem med ökad jakt. Man kan i viss utsträckning
styra var fåglarna väljer att uppehålla sig, men
det påverkar inte antalet i stort och vad man gör
är egentligen att man bara ﬂyttar, eller i bästa
fall ”späder ut”, problemet. Om man koordinerar dessa strategier kan man möjligtvis påverka
antalet betande fåglar i landskapet i stort genom
att göra det mindre attraktivt. Detta kräver dock
stora insatser i samordning, svåröverblickbara
anpassningar av jordbruket och i slutänden är det
ändå osäkert hur det påverkar överlevnad och
reproduktionstakt hos gäss och svanar.

Utblick och
kunskapsframväxt

Nationella och internationella
förvaltningsåtgärder

Internationell utblick

Två metoder som används för att reducera
näringsläckaget från jordbruksmark har indirekt gynnat gäss och svanar. Höstsådd minskar
läckaget genom att jorden inte står bar under
vintern, men samtidigt erbjuder den vintergröna grödan näringsrik mat till gäss och svanar
hela vintern. Det gynnar deras överlevnad och
reproduktionsframgång. De behöver heller inte
ﬂytta lika långt, utan kan uppehålla sig i våra
landskap i stort sett hela hösten och vintern.
Kvävefällor och andra våtmarker som anlagts
för att fånga upp näringsämnen blir ofta både
häckningsplats och viloplats för gäss, även om
de ﬂesta är för små för att locka större ﬂockar.
Anläggande av sådana våtmarker gynnar alltså
gässen överlag.

Tidigare studier i detta ämne har i huvudsak
gjorts i nordvästra Europa och Nordamerika,
och där i områden där konﬂikterna är märkbara. I praktiken handlar det mest om jordbrukslandskap där det är gott om både människor och
gäss. En annan faktor som kan ha påverkat valet
av studieområde i tidigare forskning är att forskarna är knutna till universitet i större städer och
har lättare för att utföra fältarbete i närområdet.
Svårinventerade områden i vissa av gåsarternas
häckningsområden är inte lika väl representerade.
Detta betyder att underlaget för denna rapport
trots allt är ganska bra eftersom vi i kunskapssammanställning är intresserade av effekterna
av övergödning i jordbrukslandskap där gässen
samlas i stora ﬂockar efter häckningsperioden.
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Historik och kunskapsframväxt
I ﬂera studier har man försökt uppskatta gässens
bidrag till övergödning lokalt genom att extrapolera antalet gäss med uppskattad spillningsproduktion och innehåll av kväve och fosfor.
Andra studier har tittat på effekterna på våtmarker. En metod är då att mäta och jämföra
nivåer av näringsämnen i likartade våtmarker
med och utan gäss, eller före och efter en gåsﬂock har varit där. Ofta analyserar man vattnet,
men man kan också titta på näringsinnehåll i
sedimenten eftersom mycket av näringsämnena
i spillningen sjunker till botten. Effekterna på
våtmarker kan också yttra sig genom algblomning eller en ökad mängd ryggradslösa djur.
I vissa studier har man försökt följa näringsämnena genom att tillföra gåsspillning i avgränsade experimentområden. Man har sedan tagit
prover i vatten och sediment, mätt siktdjup i
vattnet eller uppskattat mängden djurplankton.
Ingen studie har dock omfattat alla dessa aspekter, och det ﬁnns därför ingen som ger en total
bild av vad som händer med näringsämnena.
Flera studier har dock kunnat visa att mycket av
näringsämnena hamnar i sedimenten.

Grågåsen är den gåsart som oftast förekommer på
näringsrika vatten i jordbrukslandskapet. Foto: Lotta Berg.
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Kunskaps- och forskningsbehov
De största kunskapsluckorna när det gäller gäss
och svanars näringstransport till övergödningskänsliga vattensamlingar är hur våtmarkens
ekosystem som helhet påverkas. Följande frågor
skulle behöva besvaras i framtida studier:
• Hur hårt är näringsämnena knutna till
sedimenten och under vilka omständigheter
frigörs de?
• Hur mycket av näringsämnena tas upp av
alger eller andra växter och hur mycket av
detta bidrar till en ökad mängd djurplankton?
• Hur mycket av näringsämnena tas upp i
näringsväven i förhållande till hur mycket
som sedimenterar eller läcker ut ur systemet
(kväve blir så småningom kvävgas genom så
kallad denitriﬁering)?

Det mesta vi vet idag i detta fält grundar sig
på studier av gäss, men knölsvan och framför
allt sångsvan har börjat uppträda på ett liknande sätt genom att beta på åkrar och vila
på vattensamlingar i jordbrukslandskapet. Fler
studier skulle därför behövas av svanar som
näringstransportörer.
En annan viktig aspekt från ett förvaltningsperspektiv är vilka egenskaper som gör en vattensamling attraktiv (eller ännu viktigare – oattraktiv)
för gäss och svanar. Genom att jämföra våtmarker,
sjöar och dammar i ett landskap kan man få
bättre uppfattning om vad som gör en vattensamling lockande. Då kan man också som en del
av förvaltningen ändra dessa förutsättningar. Vad
som utgör attraktivitet för gäss och svanar kan
också vara bra att veta när man anlägger nya
våtmarker i jordbrukslandskapet (till exempel
kvävereduceringsdammar).

FAKTA FÖR FÖRVALTARE: GÄSS OCH SVANAR

47

48 FAKTA FÖR FÖRVALTARE: GÄSS OCH SVANAR

