
Danmarks Miljøundersøgelser
Aarhus Universitet

Faglig rapport fra DMU nr. 676, 2008

Fodring af kortnæbbede gæs
om foråret i Vestjylland

Biologiske fakta til understøttelse af fremtidig forvaltningsstrategi



[Tom side]



Danmarks Miljøundersøgelser
Aarhus Universitet

Faglig rapport fra DMU nr. 676, 2008

Fodring af kortnæbbede gæs
om foråret i Vestjylland

Biologiske fakta til understøttelse af fremtidig forvaltningsstrategi

Jesper Madsen



 

Datablad 

 Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 676 
 
 Titel: Fodring af kortnæbbede gæs om foråret i Vestjylland 
 Undertitel: Biologiske fakta til understøttelse af fremtidig forvaltningsstrategi 

 Forfatter: Jesper Madsen 
 Afdeling: Afdeling for Arktisk Miljø 

 Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser© 
Aarhus Universitet 

 URL: http://www.dmu.dk 

 Udgivelsesår: Juni 2008 
 Redaktion afsluttet: Juni 2008 
 Faglig kommentering: Hans Meltofte (intern), Sten Asbirk (By- og Landskabsstyrelsen), Jesper Blom-Hansen, Ole 

Daugaard-Petersen (Skov- og Naturstyrelsen) 

 Finansiel støtte: Skov- og Naturstyrelsen 

 Bedes citeret: Madsen, J. 2008: Fodring af kortnæbbede gæs om foråret i Vestjylland. Biologiske fakta til 
understøttelse af fremtidig forvaltningsstrategi. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universi-
tet. 20 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 676. http://www.dmu.dk/Pub/FR676.pdf 

  Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse 

 Sammenfatning: Om foråret søger kortnæbbede gæs føde på landbrugsarealer i Vestjylland. For at afværge 
skader forvoldt af gæs på nysåede kornmarker udlægger Skov- og Naturstyrelsen korn på 3-4 
fodringsarealer, som tiltrækker gæssene. I løbet af de seneste 15 år er bestanden af kortnæb-
bet gås fordoblet, men gæssene har spredt sig over et meget større område. Endvidere er for-
årstrækket til Norge fremrykket med 2-3 uger som følge af klimaændringer. Behovet for fodring 
er derfor aftaget. Imidlertid er antallet af bramgæs tiltaget meget kraftigt. De er også tiltrukket af 
fodringspladserne, men forvolder endnu ikke skader på nysåede kornmarker. Strategien for fod-
ring bør overvejes for at forhindre fodring af bramgæs og undgå at de tillærer sig udnyttelsen af 
nysåede marker. 

 Emneord: afgrødeskade, Anser brachyrhynchus, bramgås, branta leucopsis, kortnæbbet gås 

 Layout: Grafisk værksted, DMU Silkeborg 
 Forsidefoto: Kortnæbbede gæs letter. Foto: Jan Skriver 

 ISBN: 978-87-7073-053-2 
 ISSN (elektronisk): 1600-0048 

 Sideantal: 20 

 Internetversion: Rapporten er tilgængelig i elektronisk format (pdf) på DMU's hjemmeside 
http://www.dmu.dk/Pub/FR676.pdf 

  



Indhold 

Resumé   5 

English summary   6 

1 Indledning   7 

2 Baggrund   8 
2.1 Gåsebestandenes udvikling   8 
2.2 Fodring   8 

3 Materiale og metoder   10 
3.1 Registreringer af gæs   10 
3.2 Databehandling   10 

4 Resultater   12 
4.1 Antal gæs på fodringspladserne   12 
4.2 Udveksling mellem fodringspladserne   12 
4.3 Fænologi og opholdstider   15 

5 Diskussion   17 

6 Anbefalinger til forvaltning   19 

7 Referencer   20 
 

Danmarks Miljøundersøgelser 

Faglige rapporter fra DMU 
 

 



[Tom side]



 5

Resumé 

Om foråret søger kortnæbbede gæs føde på landbrugsarealer i Vestjyl-
land. For at afværge skader forvoldt af gæs på nysåede kornmarker ud-
lægger Skov- og Naturstyrelsen korn på 3-4 fodringsarealer, som til-
trækker gæssene og dermed holder dem væk fra kornmarkerne. I løbet 
af de seneste 15 år er bestanden af kortnæbbet gås fordoblet, fra ca. 
30.000 til 60.000 individer, men gæssene har spredt sig over et meget 
større område i Vestjylland og Nordjylland. Endvidere er forårstrækket 
til Norge fremrykket med 2-3 uger som følge af klimaændringerne, såle-
des at hovedparten af de kortnæbbede gæs i dag har forladt Vestjylland 
omkring den 20. april. Behovet for fodring af de kortnæbbede gæs er 
derfor aftaget betydeligt. Imidlertid er antallet af bramgæs tiltaget meget 
kraftigt i Vestjylland, og bramgæssene forbliver i området frem til mid-
ten af maj. De er også tiltrukket af fodringspladserne, men forvolder 
endnu ikke skader på nysåede kornmarker. Strategien for fodring bør 
overvejes for at stoppe fodringen af bramgæs og undgå at de tillærer sig 
udnyttelsen af nysåede marker. 
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English summary 

In spring, pink-footed geese forage on arable land in west Jutland, Den-
mark. To avoid damage to newly sown cereal fields caused by the geese, 
the National Forest and Nature Agency provides bait grain at 3-4 sites, 
which is attracting the geese and thereby reducing the pressure on cereal 
fields. During the last 15 years, the population of pink-footed geese has 
doubled, from approximately 30,000 to 60,000 individuals followed by a 
dispersal to a wide range of sites in west and north Jutland. Furthermore, 
due to climate change the spring migration to Norway has advanced by 
2-3 weeks, and by c. 20 April, the majority of geese have now left Jutland. 
However, concurrently the number of spring-staging barnacle geese has 
increased dramatically in west Jutland, and they remain until mid May. 
They are also attracted to the bait sites, but do not yet feed on newly 
sown fields. The strategy for baiting should be revised to prevent con-
tinued baiting of barnacle geese and to avoid the risk that they will learn 
the habit of foraging on newly sown fields. 
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1 Indledning 

Siden 1970’erne er udlægning af korn blevet benyttet som en afværge-
foranstaltning for at undgå at kortnæbbede gæs gør skader på nysåede 
kornarealer i Vestjylland. Indtil slutningen af 1980’erne blev fodring kun 
udført ud for Strandgården ved Vest Stadil Fjord, men på grund af tilta-
gende markskader introducerede Skov- og Naturstyrelsen også fodring 
ved Bøvling Fjord, Fuglsand ved Skjern Å og Filsø i 1990, efterfulgt af 
Harboøre Tange (vekslende lokaliteter) i 1991 (Jepsen 1991). Fodringen 
er foretaget hvert år siden da ved Vest Stadil Fjord, Skjern Å og Bøvling 
Fjord, men blev indstillet ved Filsø i 1997 og på Harboøre Tange i 2005 
på grund af et vigende antal gæs (Madsen 1996; Skov- og Naturstyrelsen 
upubl. data). 

Siden starten af 1980’erne har en række forhold imidlertid ændret sig: 
Bestanden af kortnæbbede gæs er fordoblet og deres trækmønster og 
fordeling i Vestjylland er ændret. Ydermere er bramgåsen, som tidligere 
var en fåtallig art, taget kraftigt til i antal. 

Formålet med denne rapport er at beskrive udviklingen i gæssenes ud-
nyttelse af fodringsarealerne i Vestjylland i perioden 1990 til 2007. Resul-
taterne skal understøtte den fremtidige strategi for forvaltning af mark-
skadeproblemerne om foråret. 
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2 Baggrund 

2.1 Gåsebestandenes udvikling 

Kortnæbbet gås. Bestanden, der forekommer i Vestjylland om foråret, yng-
ler på Svalbard og overvintrer i Danmark, Holland og Belgien. Om efter-
året og foråret stopper gæssene endvidere på rastepladser i Midt- og 
Nordnorge. Bestanden er blevet overvåget i overvintringsområdet siden 
1960’erne. Siden 1990 har DMU koordineret en årlig bestandsopgørelse i 
samarbejde med partnere i Holland, Belgien og Norge, og i denne perio-
de er bestandens størrelse vokset fra omkring 30.000 til 60.000 individer 
(Fig. 1; DMU upubl. data). I takt med bestandsøgningen har gæssene 
spredt sig i overvintringsområdet (se Madsen 1996; Fox, Madsen m.fl. 
2005), og i Vestjylland har de om foråret spredt sig i Limfjordsområdet, 
fra Vejlerne i vest og østpå til Attrup, Ulvedybet og Barmer Enge i Nibe 
Bredning. 

 
Bramgås. Bestanden af bramgæs, der forekommer i Vestjylland om for-
året, yngler i Nordrusland og i Østersøområdet og overvintrer i Holland, 
Nordtyskland og Danmark. Bestanden er steget fra omkring 70.000 i 
slutningen af 1980’erne til mere end 420.000 i dag (estimatet er fra 2005; 
Wetlands International 2007). I takt med bestandsøgningen har bram-
gæssene spredt sig nordpå i overvintringsområdet. Således er de taget 
kraftigt til i det danske Vadehav og op langs den jyske vestkyst, hvor de 
førhen var fåtalligt forekommende. 

2.2 Fodring 

Skov- og Naturstyrelsen har udlagt korn om foråret afhængigt af tids-
punktet for, hvornår landmændene i områderne har sået korn. Fod-
ringsperioden er som regel startet i begyndelsen til midten af april og 
fortsat ind til ca. 5. maj afhængigt af antallet af kortnæbbede gæs, der 
fortsat var til stede. Ved Vest Stadil er der årligt udlagt omkring 45 tons 
usprøjtet korn startende omkring 20. marts, med op til 1,5 tons pr. dag i 
den centrale periode. På Fuglsand er der udlagt ca. 50 tons korn med 

Figur 1. Udvikling i bestandsstør-
relsen af kortnæbbet gås, 1965-
2007 (Madsen m.fl. 1999; Fox, 
Madsen m.fl. 2005; J. Madsen 
upubl. data). 
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start omkring 1. april. Ved Nissum Fjord er der udlagt ca. 15 tons korn 
med start omkring 1. april. På Harboøre Tange/Plet Enge blev der ud-
lagt ca. 6 tons i 2005, hvorefter fodringen ophørte. Kornet er udlagt på 
græsarealer ved hjælp af en traktor med spreder (oplysninger fra Skov 
og Naturstyrelsen, Vestjylland og Blåvandshuk). 
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3 Materiale og metoder 

3.1 Registreringer af gæs 

Siden 1990 har Danmarks Miljøundersøgelser foretaget mærkning af 
kortnæbbede gæs med halsbånd (hovedsageligt foretaget ved Vest Stadil 
Fjord i slutningen af marts eller starten af april) og efterfølgende regi-
streret de mærkede gæs på de forskellige rastepladser i Vestjylland. 
Gennem årene har mellem 1 og 2% af bestanden været mærket. Der har 
været en ubrudt observationsperiode siden starten af mærkningspro-
grammet, hvor observatører fra DMU har registreret gæs i Vestjylland i 
perioden fra omkring 20. marts til 5. maj. De forskellige lokaliteter er 
blevet besøgt regelmæssigt, og ved hvert besøg er gåseflokkene blevet 
gennemgået for halsmærker, og antallet af gæs er registreret. I tillæg har 
flere hundrede amatørornitologer siden 1990 registreret halsbånd og an-
tal gæs i Vestjylland. Halsbåndregistreringerne er samlet i en database 
på DMU med direkte online adgang for observatører (se pink-
foot.dmu.dk). Amatørornitologer har endvidere rapporteret deres regi-
streringer af antal af gæs til Dansk Ornitologisk Forenings online data-
base (se www.dofbasen.dk). 

3.2 Databehandling 

På basis af registreringer af gæs er her anvendt de årlige maksima regi-
streret på de fire fodringspladser Harboøre Tange, Bøvling Fjord, Vest 
Stadil Fjord og Skjern Enge i tidsrummet 20. marts til 5. maj, 1990-2007. 
Data for bramgæs stammer fra DOF-basen såvel som DMU’s data, mens 
data vedrørende kortnæbbet gås primært stammer fra DMU’s egne da-
tabaser, suppleret med data fra DOF-basen.  

For at vurdere de kortnæbbede gæs’ udnyttelse af de enkelte rasteplad-
ser er anvendt oplysninger om de halsmærkede individers forekomst. 
Opholdstider på fodringspladserne er udtrykt ved tidsintervallet mellem 
første og sidste registrering; fænologien i forekomsten er udtrykt ved an-
tallet af forskellige halsmærker, der er registreret i 7-dages perioder star-
tende den 20. marts. Afrejsetidspunktet er udtrykt ved angivelse af den 
7-dages periode, hvor antallet af forskellige halsringe er faldet til mindre 
end 50% af de højest registrerede antal forskellige ringe i en 7-dages pe-
riode. 50%-fraktilen er en god indikator for borttrækket, da antallet af 
gæs generelt falder hurtigt, når nordtrækket sætter i gang. Udvekslingen 
af individer mellem de fire fodringspladser er udtrykt ved andelen af 
halsmærkede individer, der enten kun er set på én lokalitet, eller på an-
dre lokaliteter.  

De forskellige anvendte udtryk tager ikke højde for eventuelle forskelle 
mellem dækningen af de forskellige lokaliteter og sandsynligheden for at 
finde halsmærker i flokkene. De statistiske modeller, der skal til for at 
give mere realistiske estimater, er komplicerede og vil under alle om-
stændigheder fortsat være behæftede med usikkerheder, hvorfor de er 
fravalgt her. De præsenterede værdier i denne rapport er således kon-
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servative minimumsværdier. Da protokollen for registreringer ikke har 
ændret sig væsentligt mellem årene, kan den enkle metode imidlertid 
give nogle nyttige, relative vurderinger og vise udviklingstendenser 
henover årrækken 1990-2007. 
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4 Resultater 

4.1 Antal gæs på fodringspladserne 

Kortnæbbet gås. Det maksimale antal registreret om foråret har varieret på 
de fire fodringspladser (Fig. 2). I hele årrækken fra 1990 til 2007 har Vest 
Stadil Fjord været den vigtigste rasteplads med et varierende antal, der 
er faldet efter år 2000. Antallet på Skjern Enge steg i løbet af 1990’erne, 
men er også aftaget efter 2000. På Harboøre Tange sås de højeste antal i 
midten af 1990’erne. Siden har området mistet sin betydning, og efter 
2005, hvor fodringspladsen blev opgivet, har de kortnæbbede gæs kun 
forekommet i små og varierende antal.  Ved Bøvling har antallet varieret, 
men har været faldende siden 2000. På ingen af de fire fodringspladser 
kan man således spore den generelle bestandsvækst. Hvis man groft 
lægger de maksimale tal for de fire lokaliteter sammen, har der tværti-
mod været et faldende antal. 

Bramgås. I starten af 1990’erne forekom bramgæs kun i småflokke på 
mindre end hundrede individer på de vestjyske fodringspladser. I anden 
halvdel af 1990’erne skete der en nærmest eksponentiel vækst i antallet 
ved Skjern, Vest Stadil og Bøvling, hvorimod Harboøre Tange ikke blev 
etableret som en fast rasteplads (Fig. 2). Bramgæssene forekommer på 
fodringspladserne sammen med de kortnæbbede gæs og tager det ud-
lagte korn. I dag (2005-2007) forekommer der tilsammen mere end 25.000 
bramgæs på fodringspladserne om foråret, dvs. de overstiger de kort-
næbbede gæs i antal.  

4.2 Udveksling mellem fodringspladserne 

Blandt de kortnæbbede gæs er der stor individuel forskel i trofastheden 
overfor rastepladserne. Som det fremgår af Tabel 1 blev i gennemsnit 
56% af individerne på Vest Stadil kun set på denne ene fodringsplads i 
løbet af foråret, mod 29, 25 og 36% ved henholdsvis Bøvling, Harboøre 
og Skjern. De øvrige gæs blev registreret på en eller flere af de andre fod-
ringspladser. Mindre end 1% blev set på alle fire lokaliteter i løbet af en 
sæson. Jo længere afstand, der er mellem lokaliteterne, jo mindre er gra-
den af udveksling (Tabel 1). Ved Vest Stadil Fjord og Skjern faldt ande-
len af gæs, der er trofaste mod området, i starten af 1990’erne, men steg 
efterfølgende markant i løbet af årrækken (Fig. 3). Ved Bøvling og Har-
boøre var der ingen tendens i graden af stedtrofasthed. 
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Figur 2. Udvikling i antallet af 
kortnæbbede gæs og bramgæs 
på de fire fodringspladser i Vest-
jylland, 1990-2007, udtrykt ved 
det højeste antal registreret om 
foråret (20. marts til 5. maj). 
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Tabel 1. Antal forskellige observerede halsringmærkede kortnæbbede gæs på de fire fodringspladser Vest Stadil Fjord (VSF), Bøvling Fjord (BØV), Harboøre Tange (HAR) og Skjern Enge 
(SKJ). ”total” angiver det samlede antal forskellige halsringe, ”udveksl.” angiver antallet af fugle, der er registreret på både først- og sidstnævnte lokalitet, og ”alene” angiver halsringe kun 
observeret på den ene lokalitet. Nederst er beregnet den gennemsnitlige andel af halsmærkede individer der udveksler mellem lokaliteter og andelen, der kun er set på én lokalitet.  

År DK101-
total

DK107-
total

DK108-
total

DK109-
total

DK101_107
udveksl.

DK101_108
udveksl.

DK101_109
udveksl.

DK107_108
udveksl.

DK107_109
udveksl.

DK108_109
udveksl.

DK101-
alene

DK107-
alene

DK108-
alene

DK109-
alene

1990 64 38 2 8 25 0 3 0 2 0 36 11 2 3

1991 200 88 52 34 65 37 26 29 7 4 98 14 6 7

1992 309 133 90 69 107 71 57 51 21 15 140 13 5 8

1993 250 156 80 125 126 55 99 53 58 31 60 8 5 7

1994 308 147 87 85 117 68 71 46 27 9 117 17 11 9

1995 311 133 65 76 90 42 48 38 16 5 171 26 9 21

1996 242 97 19 91 61 6 64 7 20 5 130 26 7 20

1997 166 43 24 57 27 13 33 5 3 3 101 14 8 23

1998 423 196 41 156 152 26 122 14 37 5 161 28 8 23

1999 287 74 14 105 43 8 55 3 13 1 188 22 4 41

2000 332 145 32 78 96 16 41 19 17 . 196 30 6 28

2001 308 146 14 141 89 5 84 4 24 4 147 45 5 45

2002 348 62 20 218 24 12 118 1 13 3 204 31 7 94

2003 275 83 11 200 38 6 64 3 14 2 175 35 2 127

2004 465 151 53 210 83 32 101 19 25 11 280 49 12 94

2005 426 95 36 260 47 15 95 3 22 7 283 37 16 150

2006 289 74 0 89 29 0 34 0 3 0 229 45 0 55

2007 387 76 2 88 39 0 32 0 7 0 320 34 2 53

Gennemsnitlig udveksling/stedtrofasthed (%)  23,79 8,28 21,45 33,39 17,47 6,09 55,71 28,58 26,05 34,77



 15

 

4.3 Fænologi og opholdstider 

I starten af 1990’erne forblev de kortnæbbede gæs på de vestjyske fod-
ringspladser frem til uge 19, dvs. ca. 5.-12. maj, hvorefter antallet hurtigt 
aftog. Ringaflæsningerne viser imidlertid, at tidspunktet for, hvornår 
50% er trukket bort, er rykket markant frem i løbet af årrækken (Fig. 4). 
Fra starten af 1990’erne og frem til i dag (2005-2007) er afrejsetidspunktet 
fremrykket med næsten 3 uger. Det er sket samstemmende på de fire 
fodringspladser og har været en gradvis proces siden midten af 
1990’erne. 

 

Fremrykningen i afrejsetidspunktet afspejles også i individernes op-
holdstider (Fig. 5). I 1990’erne var opholdsperioden betydeligt længere 
på Vest Stadil Fjord end på de øvrige tre fodringspladser, hvilket sand-
synligvis skal forklares med, at fodringen generelt har foregået over en 
længere periode (tidligere start) ved Vest Stadil Fjord. Stigningen i op-
holdsperioden ved Vest Stadil Fjord og Skjern i starten af 1990’erne 
hænger formentlig sammen med intensivering af fodringsprogrammer-
ne, mens dette ikke var tilfældet ved Bøvling Fjord og Harboøre Tange. 
På alle fire lokaliteter ses en faldende opholdsperiode siden midten af 
1990’erne (ved Skjern først i de senere år).  

Figur 3. Udvikling i andelen af 
individer af mærkede kortnæbbe-
de gæs, der kun er registreret på 
én lokalitet i løbet af foråret, 
1990-2007, for henholdsvis Vest 
Stadil og Skjern. 
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Figur 4. Tidspunktet for borttræk-
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Bramgæssene forekommer fra senvinteren frem til starten af maj, hvoref-
ter borttrækket finder sted (se DOF-basen). 

Figur 5. Udvikling i gennemsnitlig 
opholdstid (± 95% konfidensinter-
val) hos halsbåndmærkede kort-
næbbede gæs på de fire fod-
ringspladser, 1991-2007. 
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5 Diskussion 

Mønsteret i forekomsten af kortnæbbet gås i Vestjylland har ændret sig 
markant siden 1990. Fodringsarealerne tiltrækker fortsat store antal gæs, 
men antallet er vigende, til trods for at bestanden er fordoblet i perioden. 
Der er flere forklaringer herpå.  

For det første benytter et stigende antal i dag Limfjordsområdet som for-
årsrasteplads. Denne udvikling er accelereret i løbet af 1990’erne. Den-
gang trak kortnæbbede gæs frem og tilbage mellem Ringkøbing Fjord-
området og Vejlerne om foråret (vist v.h.a. halsmærkede individer). Det-
te træk er stort set ophørt i dag, hvor der har etableret sig faste flokke i 
Limfjordsområdet. Tilsvarende er fuglene i Ringkøbing-området også 
blevet mere stedtro, hvilket afspejler sig i andelen af fugle, der blot er re-
gistreret på én lokalitet i løbet af foråret. Det kan forventes, at de kort-
næbbede gæs vil fortsætte deres spredning i Limfjordsområdet, hvor der 
er store, velegnede områder for gæssene (Wisz m.fl. 2008).  

For det andet sker nordtrækket i dag tidligere. Fremrykningen hænger 
sammen med den generelle klimatiske opvarmning, som har fundet sted 
i Vestjylland og i mindre grad i Midtnorge (Tombre m.fl. i trykken) siden 
starten af 1990’erne. Opvarmningen har medført en tidligere vækstsæ-
son, og det har betydet, at gæssene har kunnet ankomme tidligere i Nor-
ge end hidtil. Det betyder samtidig, at de kortnæbbede gæs har forladt 
Vestjylland omkring såningstidspunktet.  

For det tredje kan invasionen af bramgæs på fodringspladserne betyde, 
at de kortnæbbede gæs forlader områderne tidligere. På andre rasteplad-
ser i f.eks. Ballum Enge og Nordnorge, hvor antallet af bramgæs også er 
tiltaget kraftigt, har de kortnæbbede gæs stort set forladt områderne, 
fordi bramgæssene nedgræsser vegetationen (J. Madsen upubl. data). 
Tilsvarende kan de tætte flokke af bramgæs på fodringspladserne mu-
ligvis betyde, at de kortnæbbede gæs trækker væk for at undgå føde-
konkurrencen. 

Sammenlagt betyder faldet i antal kortnæbbede gæs og det tidligere 
borttræk, at problemerne med skader på de nysåede marker må være 
reduceret betydeligt. Såningstidspunktet i Vestjylland har ikke ændret 
sig i takt med opvarmningen, men har ligget nogenlunde stabilt siden 
starten af 1990-erne (chefkonsulent Lars-Ejler Hansen, Vestjysk Landbo-
forening, Ringkøbing, pers. medd.). Det er ensbetydende med, at der ik-
ke er nær det samme behov for afværgeforanstaltninger som før.  

Siden starten af 1990’erne er der sket en ændring i landbrugsdriften i fle-
re steder i Vestjylland, med forøgede arealer med vintergrønne marker 
og færre vårsædsmarker (Fox, Madsen m.fl. 2005). For eksempel i bag-
landet omkring Vest Stadil Fjord (Stadilø og længere østpå) er denne om-
lægning markant (pers. obs.). Det er også medvirkende til at tage trykket 
af markskadeproblemet lokalt. 

Indtil videre ser det ud til, at bramgæssene tager korn på fodringsplad-
serne, men ikke flyver ud på de nysåede marker for at tage såsæd eller 
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spirer i overfladen. Såvidt vides er dette heller ikke tilfældet i andre dele 
af deres udbredelsesområde om foråret. Der er en stor risiko for, at 
bramgæssene efterhånden får erfaring med denne fødekilde gennem ud-
træk til markerne sammen med de kortnæbbede gæs. Hvis det sker, vil 
markskadeproblemerne i Vestjylland eskalere, dels fordi bramgæssene i 
øjeblikket spreder sig voldsomt langs den jyske vestkyst, dels fordi de 
forbliver indtil starten eller midten af maj, og derfor vil kunne blive ska-
devoldere i hele såningsperioden. Det er uforudsigeligt, om den vold-
somme vækst i antallet af bramgæs vil fortsætte, men væksten i antallet i 
Vestjylland er fortsat kraftig, mens den er stagneret i det internationale 
Vadehav (Blew m.fl. 2007). Vestjylland ligger i udkanten af vinterudbre-
delsesområdet, og det kan derfor forventes at bestanden fortsat vil eks-
pandere i den retning. Potentielt kan der med årene opstå fødekonkur-
rence på strandengene mellem bramgæs og lysbugede knortegæs på 
sidstnævntes forårsrastepladser ved Nissum Fjord, Agerø m.v. 

Med de senere års udvikling i henholdsvis kortnæbbede gæs og bram-
gæs på fodringspladserne er resultatet, at hovedparten af foderet i dag 
tages af bramgæs. Der er forvaltningsmæssigt ingen grund til at fasthol-
de bramgæssene på fodringspladserne. Tværtimod er det hensigtsmæs-
sigt at indstille fodringen, så snart de kortnæbbede gæs er trukket bort. 
Derefter må det forventes, at bramgæssene søger ud på græsarealer for-
skellige steder i Vestjylland, inden de trækker mod ynglepladserne. 
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6 Anbefalinger til forvaltning 

Udviklingen i gåsebestandene, deres træktidspunkter og landbrugsdrif-
tens udvikling betyder, at fodringsprogrammet bør revurderes. Det 
tidsmæssige overlap mellem forekomsten af kortnæbbede gæs og så-
ningstidspunktet er reduceret betydeligt, og forvaltningen kan måske 
overveje alternative afværgeforanstaltninger end fodring for at løse kon-
flikten. Med det tidligere borttræk af de kortnæbbede gæs er der ikke 
behov for fodring efter ca. 25. april. Fortsættes fodringen som hidtil, er 
der en stor risiko for at bramgæssene tillærer sig udnyttelsen af nysåede 
marker. Selv om det indtil videre kun er en hypotetisk mulighed, er risi-
koen og de deraf følgende konsekvenser uoverskuelige.  

Det store antal bramgæs kan give anledning til, at der bliver konflikt på 
græsarealer, tilsvarende de konflikter, der er opstået i Vadehavet. Der 
ligger store græsarealer inden for Natura 2000-områder, såsom Tipper-
halvøen, Skjern Enge, Vest Stadil Fjord, Nissum Fjord, Harboøre Tange 
og længere nordpå Agger Tange, Vejlerne, omkring Agerø m.v., og flere 
af områderne huser allerede i dag store mængder bramgæs. Erfaringerne 
fra Vadehavet, Nordtyskland og Holland er, at bramgæssene vil søge ind 
på kulturgræsarealer, hvorfor der kan blive behov for en forvaltnings-
strategi til at afbøde konflikten, enten v.h.a. bortskræmning, indgåelse af 
lejeaftaler eller lignende.  
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Om foråret søger kortnæbbede gæs føde på landbrugsarealer i Vestjylland. 
For at afværge skader forvoldt af gæs på nysåede kornmarker udlægger 
Skov- og Naturstyrelsen korn på 3-4 fodringsarealer, som tiltrækker gæs-
sene. I løbet af de seneste 15 år er bestanden af kortnæbbet gås fordoblet, 
men gæssene har spredt sig over et meget større område. Endvidere er for-
årstrækket til Norge fremrykket med 2-3 uger som følge af klimaændrin-
ger. Behovet for fodring er derfor aftaget. Imidlertid er antallet af bram-
gæs tiltaget meget kraftigt. De er også tiltrukket af fodringspladserne, 
men forvolder endnu ikke skader på nysåede kornmarker. Strategien for 
fodring bør overvejes for at forhindre fodring af bramgæs og undgå at de 
tillærer sig udnyttelsen af nysåede marker.
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