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I över 40 år har det i Sverige pågått ett storskaligt, ekologiskt 
experiment där hundratusentals gräsänder årligen har fötts 
upp i fångenskap och satts ut i våtmarker för att öka på den 
jaktbara populationen. Genom uppfödning i fångenskap 
riskerar man att de farmade gräsänderna blir annorlunda 
gentemot de vilda. För att studera effekterna på den vilda 
populationen av dessa utsättningar startades 2010 ett 
doktorandprojekt finansierat av Naturvårdsverket. Projektet 
kom fram till att farmade änder skiljer sig i beteende och 
utseende mot de vilda. Det går även att genetiskt skilja på 
farmade och vilda gräsänder. Ett nytt projekt startades 2017 
för att vidare studera effekter av utsättningar, nu även på 
miljön och den biologiska mångfalden där änderna sätts ut. 
Projekten om effekter av utsättningar av farmade änder 
involverar forskare från olika lärosäten i Sverige, men också 
från flera olika europeiska länder. Ett nära samarbete med 
olika lokala privata aktörer som uppfödare, markägare, jägare 
och viltmästare samt större organisationer som 
Viltmästareförbundet och Svenska Jägareförbundet är 
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avgörande för projektens framgång. Att kommunicera 
resultaten på så väl vetenskapliga konferenser som för icke 
akademiker involverade i projekten samt i undervisning på 
Högskolan Kristianstad och på gymnasieskolor har hela tiden 
varit en målsättning. Projekten har också en tydlig plats i 
forskningsmiljön MABH vars kompetenser inom t.ex. 
vattenvård, sjukdomsspridning och landskapsutnyttjande kan 
knytas till projekten. 
 

Bakgrund 
Gräsanden är den mest välkända anden i världen och finns över hela 
norra halvklotet. Den står i nära relation till människan, den är vanlig i 
parker och det förekommer avel på tamänder där flera olika lantraser i 
grunden är gräsänder. Även den vita pekingankan som kan beställas på 
restaurang är en variant av gräsand. Gräsanden är även ett populärt 
jaktvillebråd. Varje år skjuts det runt 100000 gräsänder i Sverige, vilket 
gör den till den mest jagade fågeln i landet och en av de mest jagade 
arterna överhuvudtaget (Svenska Jägareförbundet, 2016). 
 
För att öka den jaktbara populationen föds det varje år upp gräsänder i 
fångenskap som under sommaren sätts ut i våtmarker där man senare 
under hösten kommer att jaga (Fig. 1). I Sverige sker utsättningarna 
främst i Skåne och Mälardalen och sammanlagt sätts det ut omkring 
250000 ällingar årligen (Söderquist, 2015). Men det är inte bara i Sverige 
som utsättningar av gräsänder för jakt är vanliga; runt om i Europa sätts 
det varje år ut över 3 miljoner individer, vilket kan jämföras med en total 
population på ca 7,5 miljoner gräsänder i samma område (Champagnon, 
2011). Trots att dessa storskaliga utsättningar har pågått i över 40 år, och 
kan ses som ett enormt ekologiskt experiment, är det först under de 
senaste åren som man börjat studera dess effekter. 
 
Genom att avla och föda upp änder i fångenskap riskerar man att det 
uppstår skillnader gentemot den vilda populationen. Både 
beteendeförändringar, som kortare höstflyttning och livslängd, samt 
morfologiska förändringar i t.ex. näbb och matspjälkningssystem kan 
uppstå som följd av uppfödning i fångenskap. En onaturlig miljö och 
därmed avsaknad av ett naturligt selektionstryck kan även leda till 
genetiska skillnader mellan vilda och farmade änder. 
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Fig. 1 Tre veckor gamla ällingar sätts ut i en skånsk våtmark i juni. 

 

Forskning om utsättning av änder 
Mellan 2010-2015 finansierade Naturvårdsverket ett doktorandprojekt för 
att studera hur utsättningar av farmade gräsänder kan påverka den vilda 
populationen. Projektet drevs av Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå 
och Högskolan Kristianstad. I projektet var det även flera andra aktörer 
inblandade, bland annat forskare i Frankrike, Tyskland och 
Nederländerna. Projektet drog också nytta av ett nära samarbete med 
Svenska Jägareförbundet och Viltmästareförbundet (tidigare Sveriges 
Yrkesjägareförening) samt lokala uppfödare och utsättare av gräsänder i 
främst Skåne, Småland och Södermanland. Projektet har även varit 
beroende av hjälp från naturbruksgymnasier i Osby och Ryssby med 
insamling av data. 
 
Ett post-doc-projekt inleddes 2017 för att bygga vidare på det tidigare 
doktorandprojektet. Även detta projekt finansieras av Naturvårdsverket 
och har ett liknande nätverk av samarbetspartners. 
 

Frågeställningar och syfte 
Doktorandprojektet fokuserade på att samla in grundläggande data om 
utsättningar, samt att studera huruvida den vilda gräsandspopulationen 
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har förändrats utseendemässigt (fenotypiskt) och genetiskt (genotypiskt) 
som ett resultat av utsättningarna som nu pågått under en längre tid. 
 
Frågeställningar som ingick i projektet var: 

• Vad är omfattningen av utsättningar i Sverige och hur går de till? 
• Hur stor del av änderna skjuts på den lokal de sätts ut? 
• Har det skett förändringar i näbbens utseende hos gräsänder 

sedan utsättningarna startade? 
• Skiljer sig vilda och farmade änder genetiskt och kan vi i så fall 

se spår av att gener från farmade änder kommit ut i den vilda 
populationens genpool (introgression)?  

Post-doc-projektet som startade 2017 och ännu löper bygger vidare på 
tidigare frågor från doktorandprojektet och målen är att: 

• Jämföra överlevnaden mellan vilda och farmade änder. 
• Jämföra rörelser mellan vilda och farmade änder. 
• Jämföra den biologiska mångfalden och vattenkvaliteten i 

naturliga, skapade och restaurerade våtmarker med och utan 
utsättningar av farmade änder. 

Resultaten från dessa två projekt hoppas vi kan ligga till grund för att 
utvärdera effekterna av utsättningar av farmade änder. 
 

Vad har vi gjort hittills? 
Direkt när det första projektet startades våren 2010 började insamlingen 
av data. Mått på gräsandsnäbbar samlades in från olika svenska muséer 
samt från jakt- och fångsttillfällen runt om i Sverige. Vävnadsprover för 
DNA-studier samlades in från naturhistoriska muséer och jakter i 
Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Nederländerna och Tjeckien. För att 
få in data om överlevnad och rörelser använde vi oss av tidigare 
ringmärkningsdata från Sverige och Finland, men vi ringmärkte även 
själva över 10000 farmade änder som sattes ut på svenska vatten mellan 
2010 och 2014 (Söderquist, 2015). 
 
Våra studier har visat att farmade änder har lägre överlevnad och flyttar 
kortare sträcka än de vilda (Söderquist et al., 2013). Det finns även 
utseendemässiga skillnader mellan vilda och farmade gräsänder. Om man 
jämför vilda änder som levde innan de storskaliga utsättningarna började 
(alltså för mer än 40 år sedan) med nutida vilda och farmade änder så har 
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farmade änder bredare, högre och kortare näbbar än dåtida vilda. De 
nutida vilda änderna har även närmat sig de farmade änderna vad gäller 
näbbens mått och form (Söderquist et al., 2014).  
 
Även när vi studerar ändernas genetik finner vi skillnader mellan vilda 
och farmade änder. Det går också att genetiskt skilja på farmade änder 
från olika länder, något som vanligtvis inte är möjligt för vilda änder. 
Dessutom kan vi se genetiska spår av farmade änder i den vilda nutida 
populationen. Genetiska spår av farmade änder går dock inte att hitta 
bland de dåtida änderna som levde innan de storskaliga utsättningarna 
började i Europa (Söderquist et al., 2017).  
 

Vad är på gång? 
I det senare projektet som startade 2017 kommer vi att bygga vidare på 
en del frågor från den tidigare studien samt även studera vad 
utsättningarna har för effekter på omgivningen där de sätts ut. Vi kommer 
att fortsätta med ringmärkningar (2017 ringmärkte vi 1000 ällingar som 
sattes ut i Småland, och 2018 kommer vi att märka och släppa 2500 till), 
och vi kommer också att väga och mäta de utsatta änderna samt sätta ut 
dem vid olika tidpunkter för att kunna studera hur kondition och 
utsättningstidpunkt påverkar överlevnad. I denna studie kommer vi även 
att analysera ringmärknings- och rörelsedata som började samlas in under 
det första projektet. Det är först nu som dessa data kan analyseras 
eftersom det kan ta flera år innan man har fått in tillräckligt många 
ringmärkningsåterfynd (de flesta från jaktdödade änder) för att kunna 
göra en korrekt överlevnadsanalys. Den tredje delen av projektet 
fokuserar på biologisk mångfald i våtmarker. Naturliga, restaurerade 
samt nyskapade våtmarker, med och utan utsättningar av farmade änder, 
kommer att inventeras både innan och efter att änderna har satts ut i 
början av sommaren. Våtmarkerna kommer att inventeras på groddjur 
och fåglar och vi kommer att ta prover för att analysera vattenkvaliteten. 
 

En fråga som engagerar många 
Projekten har alltså involverat forskare inte bara från olika lärosäten i 
Sverige, utan även från andra europeiska länder. Det har varit en 
nyckelfaktor i projektet att engagera personer från alla parter som är 
kopplade till uppfödning och utsättning av farmade änder. Detta har 
inneburit ett nära samarbete med uppfödare, markägare, jägare och 
viltmästare. Även större organisationer som Viltmästareförbundet och 
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Svenska Jägareförbundet har varit nära knutna till projektet. Nära 
samarbete med lokala, regionala och nationella aktörer, frikopplade från 
forskning, har inneburit flera möjligheter att komma ut och presentera vår 
forskning för dem som är berörda av den. Bland annat har vi presenterat 
vår forskning på Viltmästareförbundets nationella årsmöten, 
viltmästareutbildningar och naturbruksgymnasier. Vi har dessutom bjudit 
in dem som har varit direkt kopplade till projektet för att delge våra 
resultat. Projektets resultat har även presenterats på gymnasieskolor i 
Skåne, t.ex. Hässleholms Tekniska Skola och Sundsgymnasiet i Vellinge. 
 
Att frågan om utsättningar för jakt engagerar väldigt många är tydligt 
eftersom vi varje år blir kontaktade av allmänheten, föreningar och media 
runt om i Sverige med frågor angående utsättningar och änder. Ofta är 
frågorna kopplade till de höga tätheter av änder som uppstår i 
tätbebyggda områden när vinterkylan slår till. 
 
Projektet har inte bara nått ut till aktörer och skolor utanför Högskolan 
Kristianstad utan det har även använts i vår egen undervisning. Projektet 
har under flera år presenterats på föreläsningar om ”Aktuell forskning”, 
bland annat på kursen Evolutionär och tillämpad ekologi. Även ett 
examensarbete har varit direkt kopplat till projektet, vilket också ledde 
till en publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift (Söderquist et 
al., 2014). 
 
Projektet har en naturlig plats i MABH eftersom det behandlar ett ämne 
som är lätt att göra tvärvetenskapligt och koppla till andra, inom MABH, 
pågående projekt, t.ex. vattenvård, sjukdomsspridning, 
landskapsutnyttjande mm. Det är även ett nytt tvärvetenskapligt 
samarbete på gång mellan MABH och forskningsmiljön MEAL som 
syftar till att utvärdera köttet från änder och gäss som klimatsmarta och 
närproducerade, delikata livsmedelsresurser. 
 

English summary 
The article describes two projects concrning effects of large-scale 
releases of farmed mallards for hunting purposes. The projects have 
shown differences in behavior, morphology, and genetics between wild 
and farmed mallards. Effects on water quality and biodiversity on 
release-sites are yet to be examined. The projects have been relying on 
close collaborations with national and international researchers as well as 
local and national stakeholders. Outreach activities to communicate 
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results have been important for the projects and have included both 
presentations at scientific conferences as well as local schools. 
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