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hur utsatta 
Är utsatta Änder?
Utsättningar av djur och växter har förekommit mycket länge. Slot-
tens svandammar har kommit till av detta skäl, godsen har satt ut 

jaktbart vilt. Jordbruk och skogsbruk bygger på idén att plantera ut 
för att sedan skörda, och även naturvården ägnar sig åt ”stödutplan-
teringar”. Ingen fågelart sätts ut i så stora antal som gräsanden. Men 

vad är det för änder det handlar om? Vilka blir effekterna?

d      
et hörs sällan kritiska röster 
när berguv, pilgrimsfalk, vitryg-
gig hackspett eller grönfläckiga 
paddor föds upp och släpps ut 
för att stärka vilda populationer. 
Tvärtom. När det sätts ut laxyngel 

eller annan fisk för att stärka vilda stammar så att 
de tål fiske hörs det också mest applåder. 

Men utplantering av ”farmade” djur är ett kom-
plicerat ämne, med många svåra gränsdragningar, 
och där det är svårt att vara principfast. I den 
tidskrift du nu läser har till exempel uppfödning 
och utsättning av vit stork och fjällgås debatterats 
högljutt. Flyttar vi blicken till utsättningar av jakt-
bara fåglar som gräsand, fasan och rapphöna, ja då 
svallar blodet ännu högre hos en del. 

Det fInnS Ingen bra StatIStIk att luta sig emot, 
men allt tyder på att utsättningarna av gräsand 
omfattar hundratusentals fåglar i Sverige och flera 
miljoner i Europa. Årligen. Detta är enorma tal, och 
man vet ännu mycket litet om effekterna.

Därför är det viktigt med mer kunskap, men att 
forska på gräsandsutsättningar är inget för fegisar, 
har vi insett. Det är en laddad fråga för många. Ändå 
– eller därför – ska vi försöka ge en allsidig beskriv-
ning av vad man vet och inte vet i frågan.

I ett europeiskt perspektiv är uppfödning och 
utsättning av gräsänder en hel näring, som enligt 
många källor vuxit avsevärt under de senaste 25 
åren. Det huvudsakliga syftet är att stärka lokala 
populationer inför jakt, men i vissa länder sätts 

en hel del änder ut av ”estetiska” skäl eller för att 
stärka stammen i allmänhet. I flera länder, inklusive 
Sverige, är utsättningarna en del av lokal jakt- och 
ekoturism på marker som tidigare använts till jord-
bruk. Denna andjakt skapar rekreation, sysselsätt-
ning på landsbygden och ger attraktiva livsmedel. 

Som en del av denna verksamhet har många 
nya våtmarker skapats i områden där det är ont om 
dem, vilket också kan gynna andra fågel- liksom 
groddjursarter. Utsättningar kan också flytta en del 
av jakttrycket bort från den vilda gräsandspopula-
tionen. Dessa effekter, som de flesta upplever som 
positiva, är viktiga att ha i minnet.

Mer StorSkalIga UtSättnIngar av gräsand 
har förekommit i nästan 100 år. Först ut var man i 
USA och Kanada, och fann då tidigt att de utsatta 
änderna hade en mycket lägre årlig överlevnad än 
vilda, och att de få som överlevde hade sämre häck-
ningsframgång. 

De amerikanska utsatta änderna uppvisade gans-
ka naturliga flyttningsvanor, medan utvärderingar 
som gjordes i Danmark på 1960-talet gav ett rakt 
motsatt resultat: mer än 80 procent blev skjutna 
inom ett avstånd av fem kilometer från utsläpps-
platsen och nästan inga flyttade inför vintern.

Alldeles färska studier i Frankrike visar att upp-
födda gräsänder har mindre muskelmage än vilda 
fåglar. De har visserligen en förmåga att ”komma 
ikapp”, om de bara överlever de första två-tre måna-
derna av jaktsäsongen, men i slutänden kommer de 
dock aldrig ifatt i kroppskondition. Detta kan vara 
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en förklaring till deras låga överlevnad. Cirka sju 
procent av de änder som släppts i områden med jakt 
levde i februari (vid åtta månaders ålder), men hel-
ler inte mer än 15 procent av de utsatta änder som 
levde i områden utan jakt. 

I naturen visar de farmade franska änderna inga 
avvikelser från vilda exemplar vad gäller tidsan-
vändning och födosöksbeteende. Även deras födoval 
var i stort sett identiskt med de vilda ändernas, men 
de var aningen mer benägna att komplettera kosten 
med spillsäd som ris och vete.

Andra sentida studier visar mer svårtolkade 
resultat. Ett sådant är att övervintrande gräsänder 
i Frankrike idag är i genomsnitt 12 procent tyngre 
än för 30 år sedan. Man skulle kunna misstänka att 
detta beror på att stammen ”infiltrerats” av farmade 
änder (som ofta är större, särskilt efter några gene-
rationer i fångenskap utan kontakt med vilda än-
der). Emellertid visar krickan precis samma trend, 
trots att inga utsättningar pågår av denna art, vilket 
talar för att något annat ligger bakom viktökningen.

En annan studie visar att vilda gräsänder idag 
har tio procent färre lameller i den inre delen av 
näbben än för 30 år sedan. Näbbens form och funk-
tion kan degenerera snabbt i fångenskap, varför 
man åter kan misstänka att gener från farmade än-
der har ett finger med i spelet. När det gäller dessa 
förändringar kan misstankarna vara mer befogade, i 
synnerhet om man jämför med krickan som inte vi-
sar någon motsvarande förändring. Studien är dock 
den enda i sitt slag och behöver följas upp.

oM effekterna aV gräSanDSUtSättnIngar i 
Sverige vet man nästan ingenting. Återfynd från 
ringmärkning visar att utsläppta gräsänder inte 
lever lika länge, och flyttar kortare sträckor, än vilda 
änder, men dessa slutsatser vilar på ett ganska litet 
och därtill gammalt material. Det faktum att vilda 
svenska gräsänder idag flyttar kortare sträckor än 
för 40 år sedan behöver inte bero på att stammen 
blandats med flyttningsobenägna farmade änder, 
utan kan lika gärna vara en naturlig anpassning till 
kortare och isfriare vintrar. 

Ny kunskap är alltså mycket viktig; för att få 
veta mer, för att få faktaunderlag i debatten och 
inte minst för att kunna fatta vettiga beslut om hur 
frågan om utsättningar ska hanteras framgent. Det 
är i detta sammanhang viktigt att lyfta fram att de 
seriösa aktörerna inom jakten delar denna syn. De 
är inte intresserade av att sätta ut fåglar med av-
vikande gener, beteende eller utseende, inte heller 
av att bidra till övergödning och sjukdomsspridning 
i våtmarker.

VI DrIVer SeDan 2010 ett forskningsprojekt som 
syftar till att räta ut flera av de frågetecken som 

Uppfödda andungar sätts ofta ut i ganska höga tätheter. De matas i regel med spannmål och 
annat foder för att växa bra och stanna på lokalen.

Normalt sätts andungarna 
ut vid tre till fem veckors 
ålder och utan sin mamma.

Gräsandshona.
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finns. I ett delprojekt dokumenteras den svenska 
stammens genetiska variation, idag och tidigare. 
Nutida arvsmassa hämtar vi från naturen och upp-
födarna, och upp till 200 år gammalt dna från änder 
har vi redan tillskansat oss under räder i museerna. 
Analysen kommer även att omfatta flera andra 
länder i Europa. De vilda änderna ser ju som bekant 
inga nationsgränser, och åtminstone tidigare här-
stammade många av de änder som sattes ut i Sverige 
från Danmark och Tyskland. 

Genom ringmärkning och genom att sätta sända-
re på vilda och uppfödda gräsänder kan vi jämföra 
hur snabbt och långt de rör sig. Därtill kommer vi 
att kunna bedöma hur många av de utsatta änderna 
som överlever jakten. De sändarförsedda änderna 
kommer även att visa om det finns skillnader i be-
teende, biotoputnyttjande och födoval. Vi ska också 
följa upp de franska studierna och se om svenska 
vilda gräsänder har fått en annorlunda näbbform 
och färre näbblameller. 

Allt detta ansluter till kärnfrågorna: hur an-
norlunda är de uppfödda änderna, hur stor del av 
dem överlever jakten och hur många smälter in i 
den vilda populationen? Vad gäller det sistnämnda 
ska vi inte underskatta gräsändernas egen selektion. 
Det är till exempel inte alls säkert att överlevande 
farmade gräsandshannar har lika lätt att få en 
partner. Tidig amerikansk forskning antyder också 
att honor födda i fångenskap är dåliga mödrar som 
frilevande i naturen.

oM några år bör VI Veta om de överlevande 
utsatta änderna påverkar den vilda stammen gene-
tiskt, och om detta är ett problem som naturvården 
och jaktförvaltningen måste ta itu med. 

Vårt projekt kommer däremot inte att syssla med 
frågans etiska aspekter. Många ornitologer har en 
tveksam, eller direkt kritisk, hållning till uppföd-
ning och utsättning av gräsänder. Man ser framför 
sig hur dessa änder är naiva och lätta jaktbyten, 
eller hur en del av dem inte förstår att hitta mat i 
naturen eller flytta söderut när vintern kommer.

Men frågan är alltså inte så enkel som man kan 
tro, så det kan vara klokt att avvakta mer kunskap. 
Med tanke på den flora av projekt som sysslar med 
uppfödning och utsättning i naturvårdens och fiske-
vårdens namn kan det dessutom vara smart att para 
en kritisk hållning med en smula ödmjukhet.

Trots att vi redan ägnat mer än två år åt detta 
ämne är vi själva högst osäkra på vad resultatet av 
våra studier slutligen kommer att bli. Allt tyder på 
att utsättningarna av gräsänder är den mest omfat-
tande manipulationen av något landlevande, flyt-
tande, ryggradsdjur i Europa. Men det kan ändå visa 
sig att ytterst litet av ”farmade gener” kommer ut i 
den svenska naturen och att påverkan på den vilda 

gräsandsstammen är liten. Vi lovar att återkomma 
när vi vet mer! 

Det räcker inte att överleva. 
Uppfödda änder måste 
också lyckas para sig för att 
föra sina gener vidare till 
den frilevande stammen.
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◗ Viltforskning
Projektet om effekter av 
utsättning av änder finan-
sieras med Naturvårds-
verkets viltforskningsme-
del och löper till 2013. 

◗ Samla äggskal
Du kan vara till stor hjälp 
genom att samla in prov 
från gräsandsbon. Samla 
så mycket äggskal som 
får plats i en tändsticks-
ask. Mängden ska minst 
motsvara ytan av en 
tesked. Det räcker med 
skal från ett ägg per bo. 
Hittar du flera bon, lägg 
skal från dem i var sin ask. 

◗ Var försiktig
Rör skaldelarna så litet 
som möjligt med dina 
fingrar! Konturfjädrar och 
pennor (från stjärt eller 
vinge) från använda bon 
går också att använda, så 
länge basen på fjädern är 
oskadd (är de stora och i 
gott skick räcker det med 
fem). Dun fungerar inte 

för analys. Lägg tänd-
sticksasken/fjädrarna 
i ett kuvert och skicka 
till oss. 

◗ ange position
Bifoga ditt namn och 
kontaktuppgifter, samt 
insamlingsdatum och 
en tydlig lokalangivelse 
(gärna GPS-koordinater) 
var provet är insamlat. 
Ange särskilt om boet lig-
ger i en park, trädgård, ett 
anlagt viltvatten eller av 
andra skäl kan misstän-
kas avse ”parkänder” eller 
utsatta änder. 

◗ eventuella utlägg
Vi ersätter alla utlägg eller 
skickar en bokbelöning 
som tack för den värde-
fulla hjälpen.

◗ adress
Akvatisk biologi & kemi, 
Högskolan Kristianstad, 
att: Pär Söderquist, 
291 88 Kristianstad.
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