FORVALTNINGSPLAN
KORTNEBBGÅS I NORD-TRØNDELAG

Forsidebilde: Kortnebbgjess © Per Ivar Nicolaisen.
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Innledning
En kraftig bestandsøkning for mange gåsearter har ført til stadig større konflikter i forhold
til jordbruk. På Innherred er det kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) som har forårsaket
de største problemer knyttet til beiting på innmark. Beiteskader ble første gang registrert
på slutten av 1980-tallet og rammet da bare et fåtall gårdbrukere. Økning i bestanden og
endret trekkmønster har ført til at stadig flere gjess kommer ned på Innherred for å beite.
Tellinger de siste årene viser at hele bestanden av kortnebbgås som hekker på Svalbard
raster i Innherredskommunene under trekket nordover om våren. Dette resulterer i at
beiteområdene utvides og flere gårdbrukere får skader som følge av beitende gjess.
I 1995 oppnevnte Direktoratet for naturforvaltning (DN) en arbeidsgruppe for å utarbeide
en strategi for forvaltningen av gås. Berørte forvaltningsmyndigheter, representanter for
landbruksnæringen og andre organisasjoner var representert. Arbeidsgruppen utarbeidet
en Handlingsplan for forvaltning av gjess (DN-rapport 1996-2). Lokalt vil det være
nødvendig med lokale forvaltningsplaner for å utarbeide nødvendige tiltak/virkemidler.
Internasjonale retningslinjer er etablert i forbindelse med internasjonale konvensjoner som
bl.a. Bonn-konvensjonen, Bernkonvensjonen, Ramsarkonvensjonen, Vannfuglavtalen,
Konvensjonen om biologisk mangfold m.v. De nasjonale hensyn skal ivaretas gjennom
DN’s handlingsplan for forvaltning av gjess (DN-rapport 1996-2).
Med bakgrunn i dette nedsatte Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i
1998 en regional gruppe med mandat om å utarbeide en forvaltningsplan for kortnebbgås
på Innherred. Gruppen ble i 2006 utvidet og består nå av representanter fra hver av de
berørte kommunene (Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran og Overhalla),
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (Landsbruksavdelingen og Miljøvernavdelingen) og Norsk
Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag.
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Målsetting med plan
I DN’s rapport 1996-2 er det konkludert med at bestandssituasjon for kortnebbgås er
tilfredsstillende og at det forventes en økning av bestanden. Målsettingen som DN
konkluderte med i 1996 var at bestanden av kortnebbgås inntil videre skal opprettholdes
på dagens nivå. Fra 1996 og frem til 2008 har bestanden fordoblet seg og er pr. dags dato
på ca 60.000 individer. Målsettingen med dagens forvaltningsplan er todelt:
• Den årvisse økningen av bestanden bør stagnere og etter hvert stabilisere seg.
• Dagens tilskuddsordning for tilrettelegging av beiteareal for kortnebbgjess bør
styrkes slik at grunneierne blir minst mulig økonomisk skadelidende av den skade
kortnebbgjess gjør i forbindelse med vårtrekket.
Av delmål nevnes at de endringer og omfordeling av kortnebbgjessenes bruk av området
skal fortsatt kartlegges. Rasteplassene bør ivaretas gjennom utstrakt samarbeid med
grunneierne. Videre bør rasteplassene om høsten kartlegges nærmere.
Landbruks- og matdepartementet fremla i 2005 Forskrift om tilskudd til tiltak for å
tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås, med hjemmel i lov 12.
mai 1995 nr. 23 om jord (jordloven) § 3 og § 18. Denne forskriften er en viktig forutsetning
ved utarbeidelse av forvaltningsplanen og vil være bestemmende for noen av de
tiltak/virkemiddel som kan gjennomføres.
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Kortnebbgås
Global utbredelse
Kortnebbgås opptrer globalt i to adskilte populasjoner; på Island/Øst-Grønland og på
Svalbard. Begge populasjonene er i vekst, og verdensbestanden er anslått til 330 000
individer der populasjonen på Island/Grønland består av 270 000 individer og
populasjonen på Svalbard består av ca. 60 000 individer (Wetlands International, 2006).

Norsk utbredelse
Kortnebbgåsa trekker på langs av Norge både vår og høst, og raster på landbruksområder
og strandenger. To områder i Norge har skilt seg ut som viktige rasteområder; hhv
Innherred i Nord-Trøndelag og Vesterålen/Andøya i Nordland. I tillegg raster mindre
flokker i Telemark og på Helgelandskysten. Arten hekker ikke på fastlandet.
Under vår- og høsttrekket raster gjessene i landbruksområder langs østsiden av
Trondheimsfjorden. Arten hekker på Svalbard og overvintrer normalt ikke i Norge, men
mindre flokker kan observeres på kysten av Jæren.

Bestandsstørrelse og bestandsutvikling
Før 1960 talte populasjonen på Svalbard mindre enn 10 000 individer, men har opp
gjennom årene hatt en kraftig økning. Den totale bestanden på Svalbard av kortnebbgås
anslås ved utgangen av 2007 å være 60 000 individer.

Hekkebiologi
Hovedtyngden av kortnebbgjessene ankommer Svalbard rundt 20. - 25. mai. På denne
tiden er hekkeplassene gjerne dekket av snø, og lokalklimatiske forhold er avgjørende for
hekkeforløpet. Egglegging skjer så snart reirplassen er snøbar, og eggene ruges i 25 - 27
dager. Ungene flyr etter 7 - 8 uker.

Trekkforhold
Stort sett hele Svalbardbestanden av kortnebbgås samles ved noen få lokaliteter i
Danmark i løpet av februar/mars og har et konsentrert vårtrekk til rasteområdene i
Trøndelag og Vesterålen. Hovedtyngden av gjessene ankommer rasteplassene fra siste
halvdel av april til begynnelsen av mai (avhengig av klimatiske forhold).
I Trøndelag var de viktigste rasteområdene tidligere i Gaulosen i Sør-Trøndelag, men mot
slutten av 1980-årene begynte gjessene å ta i bruk åkerland rundt indre Trondheimsfjord.
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Det er nå kun et fåtall kortnebbgjess som raster i Gaulosen i Sør-Trøndelag, mens
jordbruksarealene i Innherred er hovedrasteområdene. Oppholdstiden til gjessene i NordTrøndelag er også blitt forlenget (mulig som en effekt av intensiv jaging i Vesterålen) og
gjennomsnittlig oppholdstid for én gås i Trøndelag er nå ni dager (Nicolaisen m.fl. 2006).
Tellinger viser at hele Svalbardbestanden nå raster i Nord-Trøndelag. Etter avreise fra
Innherred mellomlander gjessene i Vesterålen, men gjennomsnittlig oppholdstid har her
gått ned de siste 10 årene.
Høsttrekket foregår stort sett langs samme rute fra midten av september til
oktober/november. Høsttrekket følger imidlertid en mer østlig rute og gjessene observeres
også i høyereliggende strøk (fjellvann m.m.). Fra midten av september ankommer de
første gjessene Danmark, men de trekker hurtig ned til Nederland og Belgia hvor de blir
stående fram mot februar før de trekker nordover til Danmark. Avreisen er avhengig av
klimatiske forhold i Danmark.
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Habitatbruk og beiteadferd i Nord-Trøndelag
Undersøkelser utført i Danmark (Madsen 1986) viser at gjessene foretar skifte av habitat
om våren. Stort sett hele bestanden beiter på kulturgras tidlig om våren for så å skifte over
til erter og korn. Gjessene er avhengige av å bygge opp protein- og fettreserver i
forbindelse med trekket og hekkeperioden på Svalbard. I Danmark blir gjessene holdt
unna dyrka marka ved at det kjøres ut korn og erter på utvalgte areal som gjessene får
beite på. Dette er opprinnelig ingen naturlig føde for gjessene og kan ha påvirket gjessene
kondisjonsoppbygging og preferanse for føde i vinterhalvåret. I Nord-Trøndelag viser
undersøkelser at gjessene prefererer stubbåkre med en gradvis overgang til gras og korn
utover i rasteperioden. Dette har nok en sammenheng med at arealet av stubbåkre gradvis
avtar i takt med våronn - og gjessene må inn på andre områder for å søke næring. Korn og
gras gir ulike næringsverdier, og undersøkelser (Madsen 1986) viser at korn er en god
fettkilde, mens gras er en god proteinkilde.
Det er også en endring i døgnrytmen til gjessene utover i perioden. Dette har nok en
naturlig forklaring i lysintensiteten. Ut fra de registreringer som er utført er tendensen at
gjessene trekker ned på fjæreområdene for å hvile på dagtid. Beiteaktiviteten er tidlig om
morgenen og om kvelden – kun avbrutt av en hvileperiode midt på natten når det er mørkt.
Mot slutten av rasteperioden i Nord-Trøndelag foregår det beiting også om dagen, såfremt
gjessene ikke blir forstyrret.
De erfaringer man har så langt med kortnebbgjessene, viser at de har stor evne til å lære
å tilpasse seg nye situasjoner. Gjessene finner fort fram til gode beiteområder og de er
selektive med valg av hvileplasser.

Beiting på eng
Den energi og proteinmengde kortnebbgåsa må ha til sitt vårtrekk opp til Svalbard tas opp
ved beiting på dyrka mark. Proteinopptaket skjer gjennom beiting på den tidligste enga i
området. Engareal ved sjøen er mest utsatt og blir ofte beitet flere ganger. Som energikilde
utgjør stubbåkeren en viktig del, men også nysådd åker blir beitet.
De siste årene er det observert at gjessene foretrekker stubbåker. I en stubbåker finner
gjessene energikilde i form av korn som blir liggende igjen etter høstingen, samt ulike
ugrasarter.
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Registreringer viser at kortnebbgås foretrekker å beite på eng med mye timotei (Phleum
pratense) og helst på første års eng.
Timotei er den viktigste grasarten i fôrproduksjon. Den gir høg avling og har god
smakelighet for dyra. Timoteiplanten lagrer opplagsnæringen i nederste del av stengelen.
Om våren når planten skal sette nye skudd brukes av energireserven for å komme i gang
med den vegetative veksten. På grunn av at opplagsnæringen lagres over bakken, er
timotei ømfintlig for lav stubbing og hard beiting. Næringsreservene blir lett «spist opp» av
gjessene og vedvarende beiting vil medføre at det ikke vil bli tilstrekkelig opplagsnæring
igjen for å bygge opp nytt bladverk og faren for at planten dør er tilstede. I tillegg til at
plantene kan dø ut om våren vil vedvarende hard vårbeiting også svekke
overvintringsevnen.
På ung eng er plantens rotsystem ikke ferdig utviklet. Tidlig beiting om våren kan føre til at
planten blir revet opp. Beiting av gjess på blaut jord kan føre til pakking av jorda rundt
planten. Dette innebærer at tilførselen av oksygen til planten reduseres og at rotsystemet i
det øvre jordsmonnet blir utsatt for mekaniske skader. I tillegg til redusert avling i det året
beiting foregår, vil beiting av kortnebbgås også gi langtidseffekt ved at de viktigste
kulturplantene går ut og mindre verdifulle plantearter overtar plassen. Resultatet blir en
endring av artssammensetningen til en mindre verdifull eng for gårdbrukeren. For å
opprettholde kvaliteten må enga fornyes oftere.
På eldre eng vil tidlig beiting ha mindre å bety for artssammensetningen, men sterkt
nedbeitet eng vil gi redusert avling.

Beiting i kornåker
Beiting foregår på såkorn som ligger på overflata, men gjessene kan også finne såkorn i
såradene hvis sådybden er lav. Gjessene viser seg å ha en meget god evne til å finne
fram til hvor såradene ligger og beiter systematisk langs såradene. Videre, avhengig av
hvor tidlig om våren gjessene ankommer i forhold til såtidspunkt, forekommer også beiting
på kornplanter som har spirt opp.
Konsekvensen ved beiting i kornåker avhenger av flere faktorer. Jordart,
dreneringstilstand, værforhold og tidspunkt for beiting er avgjørende for hvor stor
avlingsreduksjonen blir. På tung blaut jord vil mye tråkk av gåsa føre til pakking av jorda,
og gi dårlige spire- og vekstvilkår for kornplantene. Foregår beiting under tørre værforhold
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vil ikke jord pakkes i like stor grad. De siste årene er det uttalt fra flere brukere at sådybde
er avgjørende for å unngå skade. En sådybde på omkring fem centimeter ser ut til å
minske skadeomfanget.
Værforhold utover i vekstsesongen vil også ha stor betydning for hvor stort avlingstapet
blir på grunn av gåsebeite. Er mye såkorn spist, vil følgelig åkeren bli tynn om
buskingsforholdene er dårlige. Ved gunstige buskingsforhold kan kornplanten kompensere
for noe av såkornet som er borte. Samme beiteomfang kan derfor gi ulike avlingstap fra år
til år. For både gras og spiret korn, kan moderat beiting av kortnebbgjess gi en positiv
effekt. Gjessene klipper graset rett av - og dette sammen med gunstige værforhold, vil gi
en buskingseffekt som vil kunne gi en større avling. Fenomenet er dokumentert bl.a. fra
England.

Beiting i stubbåker
Beiting i stubbåker om våren har ingen økonomiske konsekvenser for gårdbrukerne. Gåsa
beiter på spillkorn som ligger etter innhøstingen siste høst. I tillegg beiter de på nye skudd
av ugraset som spirer i stubbåkeren. Etter at ordningen med tilskudd til endret
jordarbeiding ble innført (tilskudd til areal som ikke høstpløyes) ligger en god del av
kornareal over vinteren som stubbåker og utgjør en matkilde for kortnebbgåsa. Beitepress
på øvrige arealer blir dermed mindre.
I Danmark er fôring av bl.a. kortnebbgås med korn et tiltak for å begrense beiting på
kulturplanter. Det er blitt hevdet at denne fôringen kan ha ført til at de trønderske
stubbåkrene forbindes med mat og at dette kan være én av årsakene til at gjessene har
forflyttet sitt beiteområde til Innherredsbygdene.

Oppsummering beiteskader
På midten av 1990-tallet gjennomførte Forsøksringen en undersøkelse for å tallfeste
beiteskade utført av kortnebbgås. Forsøkene gikk over en treårs periode. De få
gjennomførte registreringene viste en reduksjon i avling både på korn og gras.
Råmaterialet fra undersøkelsene er stilt til rådighet, og viser at de forsøksfelt hvor det ikke
ble påvist beiteskade ble forkastet. Likeledes ble felt hvor det ble funnet en avlingsøkning
forkastet. Verdien av denne undersøkelsen må derfor anses som mangelfull, og det
anbefales derfor at det på ny blir initiert et større prosjekt for å kartlegge beiteskade
forårsaket av kortnebbgås.
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Kortnebbgås som smittebærer
Gåseekskrementer i avlinga
På areal med sterk beiting ligger det igjen betydelig mengder med gåsegjødsel. Det er
antatt at gjødsla fører til nedsatt kvalitet på avlinga både gjennom mindre smakelighet og
feilgjæring ved konservering. Observasjoner gjort på Innherred indikerer at mye
gåsegjødsel på engareal reduserer beitekvaliteten. Beitedyr har en tendens til å vrake de
områder hvor det er mest gåsegjødsel.
Studier som er gjort i Storbritannia og i Norge kan foreløpig ikke dokumentere at
gåsegjødsel i avlinga har ført til feilgjæring ved konservering. Det vil trolig være behov for
videre undersøkelser vedrørende disse spørsmål.
Undersøkelser utført av Planteforsk Tjøtta fagsenter, viser ingen indikasjoner på at surfôr
med gåsemøkk reduserer fôropptaket hos sau. Tvert i mot tyder forsøk på at sauen
foretrekker fôr med gåsemøkk framfor fôr uten gåsemøkk (Høberg, 2003)

Gåseekskrementer i drikkevann
Under høsttrekket er drikkevann blitt infisert av gåsegjødsel og det kan representere en
helsefare. To epidemier av vannbåren campylobacterinfeksjon, trolig forårsaket av
kortnebbgås, er beskrevet i særtrykk av Tidsskrift for Den norske lægeforening nr.
28/1996. Den ene epidemien oppsto i 1994 i Stjørdal og den andre i 1995 i Verdal. Begge
vannkildene ligger avsides til, slik at det er lite trolig at forurensningene av vannkildene i
liten grad kan ha kommet fra mennesker eller beitende dyr. Samtidig med epidemien ble
det registrert store mengder med kortnebbgås i de aktuelle områdene og det antas derfor
at drikkevannskildene er blitt infisert med avføring fra kortnebbgås.

Fugleinfluensa
Fugleinfluensa (Aviær influensa, AI) er ikke noe nytt fenomen. Den er beskrevet så tidlig
som 1878 (Perroncito 1878) som en infeksjon hos kyllinger i Italia. Det finnes en rekke
varianter av aviær influensa, og de deles inn i lavpatogene (LP) og høypatogene (HP) - og
begge med en rekke subtyper. I ville populasjoner av vannfugl er det kjent en rekke
lavpatogene varianter.
Vinteren 2005/2006 ble det registrert en rekke utbrudd av høypatogen fugleinfluensa
(HPAI subtype H5N1) i Europa. Spesielt vannfugler viste seg å være en utsatt gruppe. Det
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er utført et formidabelt arbeid i Europa på å kartlegge ville fugler og deres evne til å bringe
med seg fugleinfluensa under f.eks. trekkperiodene.
Undersøkelsene konkluderer med at ville fugler ikke er den viktigste spredningskilden av
fugleinfluensa. Spredningen av fugleinfluensaen har stort sett fulgt de tradisjonelle
handelsveien for fjærkre og det er viktig å få slik handel underlagt streng kontroll. Imidlertid
viste hendelsene i 2006 at ville fugler er i stand til å transportere viruset til nye steder etter
at fuglen er infisert med viruset. Ikke minst er det viktig å unngå kontakt mellom
fjærkrebesetninger og populasjoner av ville fugler, for på den måten unngå smitte mellom
fjørfe og villfugl (nettsidene til Mattilsynet, Birdlife International).
Influensaen smitter på samme måte som den influensaen vi kjenner hos mennesker, d.v.s.
via dråpesmitte. Det er en svært liten indikasjon på at smitte kan overføres via
ekskrementer.
Det er ikke kjent at mennesker er blitt smittet av HPAI H5N1 fra ville fugler. Derimot er de
overføringene fra fugl til mennesker som man kjenner til, skjedd i forbindelse med tamme
fugler/fjærkrebesetninger.
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Jakt
Jakt i Norge
Kortnebbgås er en jaktbar art om høsten (10.08 - 23.12) og jaktstatistikken fra Statistisk
Sentralbyrå viser en økende tendens i jaktuttaket.

Jaktutbytte kortnebbgås
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Figur 1: Jaktutbytte på kortnebbgås for perioden 2001/02 – 2007/08.

Jaktutbyttet i Norge utgjør per i dag ingen trussel for bestandsutviklingen, men ytterligere
økning i jaktutbytte kan bidra til å stagnere økningen og på sikt stabilisere bestanden av
kortnebbgås.

Jakt i andre områder
I de øvrige landene hvor kortnebbgåsa oppholder seg er det kun Danmark som har
legalisert jakt (01.09 - 31.12). Her er imidlertid jakta døgnregulert og den er kun tillatt i
tidsperioden 1,5 timer før soloppgang til 1,5 timer etter solnedgang (Skov- og
Naturstyrelsen, Danmark). I de øvrige aktuelle landene som Nederland, Belgia og
Tyskland er det ikke tillatt med jakt på kortnebbgås.
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Tiltak
Kortnebbgåsa må på sitt trekk nordover til hekkeplassen på Svalbard innta en viss
mengde protein- og energireserver. Hele bestanden raster på Innherred for å skaffe seg
nødvendig føde og denne skaffes tilveie gjennom beite på dyrket mark. All dyrka mark på
Innherred brukes i jordbruksproduksjonen. Det er ingen ledige arealer som ligger brakk og
som evt. kunne vært brukt til gåsebeite. Oppkjøp av areal i skadeområdene med tanke på
oppdyrking til gåsebeite er ikke aktuell politikk. Det er derfor ingen alternative områder
hvor gåsa kan beite på Innherred.
Det vil heller ikke være aktuelt å benytte samme strategi som i Danmark ved å legge ut
korn som gjessene kan beite på. Dette kan føre til innslag av andre gåsearter (som f.eks.
hvitkinngås) og andre trekkende fugler, og vil være lite gunstig.

Etablerte tiltak
Våren 2005 innførte Landbruks- og matdepartementet forskrift om tilskudd til tiltak for å
tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås, med hjemmel i lov 12.
mai 1995 nr. 23 om jord § 3 og § 18.
Formålet med forskriften er å tilrettelegge beitearealer for gjess for å bidra til å oppnå
nasjonale og internasjonale målsettinger om bevaring av biologisk mangfold. Tilskuddet
skal videre bidra til å opprettholde drift av arealer som er særlig belastet av beiting fra
trekkende hvitkinngås og kortnebbgås, samt å hindre konflikt mellom gjess og
landbruksinteresser. Det er viktig å merke seg at dette er en tilskuddsordning og ikke en
kompensasjonsordning. Ordningen ble innført fra og med sesongen 2006. Aktuelle
beitearealer velges ut før gjessene ankommer om våren og det er i så henseende viktig å
ha en årlig overvåking av gjessenes bruk av Innherred slik at de aktuelle områdene som
velges ut virkelig er attraktive for kortnebbgjessene.
Fylkesmannen forvalter forskriften, og i forkant av vårtrekket blir det gjort avtale med
aktuelle grunneiere. Grunneiere på sin side forplikter seg i forkant av beitesesongen til å
stille nærmere angitte fulldyrka og overflatedyrka arealer til disposisjon for beitende gjess
samt tilrettelegge for beiting på disse arealene. Jaging er ikke tillatt på de arealene hvor
det er inngått avtale. Områdene overvåkes gjennom ornitologers aktivitet i området.
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I samarbeid med kommunene, og deres lokalkunnskap, har NOF NT vært med på å velge
ut de aktuelle områdene utifra de innkomne søknadene. Ett av kriteriene som vektlegges
er nærhet til vernede fjæreområder ved Trondheimsfjorden - som ofte brukes av gjessene i
hvileperiodene. I tillegg vil det være lite aktuelt å benytte arealer som ligger tett opp mot
arealer hvor gjessene blir jaget vekk.
I deler av Innherred har grunneierne valgt å jage kortnebbgjessene. Ulike metoder for
jaging, som bl.a. bruk av fugleskremsler, gasskanoner o.l. er utprøv. Slike mekaniske
metoder vil ikke være en fullgod metode, og effekten svekkes over tid. Skal gjessene jages
må de i tillegg jages ved hjelp av en menneskelig handling.
Valg av friarealer
Arealer med miljøtilskudd vil fungere som friarealer for gjess, en ordning som har vist seg
nødvendig for å unngå negative konsekvenser for bestanden (Klaassen m.fl. 2006). Basert
på mange år med feltregistreringer er det mulig å identifisere gjessenes arealpreferanser
(Tombre m.fl. 2005a, b). Et verktøy der en på objektivt grunnlag kan velge arealer som
gjessene foretrekker vil være nyttig for de prioriteringer som den lokale forvaltningen skal
gjøre. I prosjektet er det utarbeidet en modell som kan benyttes i valget av slike arealer
(Jensen m.fl. 2008a, b).
Det er opparbeidet økologisk kunnskap ved hjelp av feltregistreringer av gjess og
gåseekskrementer, kartfesting av terrenget inkludert alle arealavgrensinger (vei,
strandsoner, åpenhet i terrenget, m.m.). Med bakgrunn i menneskelige påvirkninger som
er i lokaliteten (marktyper/ landbruksdrift, jaging vs. ikke jaging), er det laget en
prioriteringsliste av arealer helt ned på grunneiernivå rangert etter gjessenes preferanse.
Hvor mange arealer på denne listen som skal være med i den årlige
miljøtilskuddsordningen vil avhenge av størrelsen på de midler som er til rådighet, og
satsene som utbetales til den enkelte grunneier per arealenhet. En fordel med modellen er
at gjessenes preferanse er målt i det menneskelige landskapet hvor fuglene oppholder
seg, ikke bare basert på de biologiske parametre som påvirker arealvalget. Dessuten er
modellen fleksibel i den forstand at grunneiere som ikke vil være med på
tilskuddsordningen, og som står høyt på prioriteringslisten, kan sorteres bort, og arealer
som skal være med i tilskuddsordningen flyttes lengre opp på prioriteringslisten.
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Med bakgrunn i modellen har man rangert områder i Innherred ut fra de kriterier nevnt
tidligere. Dette har resultert i et egnet område med totalt areal på 104.000 dekar (104 km2)
fordelt på 656 makro-områder. Det er videre tatt hensyn til veier som går gjennom
områdene, slik at de 656 lokalitetene er delt opp i 1008 mikro-områder. Følgende kriterier
ble brukt når man prioriterte områdene (Nicolaisen m.fl. 2008):
• Områder med liten kanteffekt vil prioriteres fremfor områder med stor kanteffekt.
• Områder som ligger i sammenheng med andre områder vil prioriteres fremfor enkelte
mindre isolerte arealer.
• Områder som ligger tett ved hvileplassene vil prioriteres fremfor dem som ligger
lengre fra hvileplassene.
• Områdene som gjessene kjenner vil prioriteres fremfor nye områder.
Ønsker man å ha tilstrekkelig med landarealer for hele rastebestanden av kortnebbgås i
Innherred viser modellen at man må ha områder som til sammen dekker 50.000 dekar.

2

Figur 2: Kartet viser potensielle prioriteringsområder med et totalt areal på 50.000 dekar (50 km ). 104 av de
1008 mikro-områdene er valgt ut i prioritert rekkefølge (svarte felt). Øvrige områder fremkommer på kartet
som grå felt.
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Med dagens satser vil man ikke ha mulighet til å gjennomføre jordleieavtaler som totalt
favner 50.000 dekar. Til det trengs det en tidobling av bevilgningene. Tar man i betraktning
de økonomiske virkemidlene man per i dag har til rådighet, vil man kunne gå inn på avtaler
som totalt tilsvarer ca. 5 000 dekar. Modellen, som er GIS-basert, kan benyttes ved
utvelgelse av områder.
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Jakt
Tradisjonell høstjakt er i dag den eneste mulighet til å begrense populasjonen av
kortnebbgjess i Norge. Det er få tradisjoner for gåsejakt i Innherred og dette er en
krevende form for jakt. Kortnebbgås har heller ikke den «status» som f.eks. jakt på
hønsefugler (rype, skogsfugl) har. Selv om det åpnes for jakt på kortnebbgås allerede fra
og med 10. august ankommer ikke gjessene før medio september og de siste gjessene
oppholder seg på Innherred til primo november. Dette betyr at jakttiden for kortnebbgås i
praksis sammenfaller med den langt mer tradisjonelle jakten på både ryper og elg, som
har en meget sterk posisjon i området, noe som vanskeliggjør en storstilt satsning på jakt
som bestandsregulerende middel. Likevel vil jakt være den eneste naturlige virkemidlet for
en aktiv bestandsregulering, og det arbeides med å få koordinert jakta på en bedre måte
enn det som er i dag.
I Inderøy kommune selges det i dag jaktkort på kortnebbgås som gjelder hele kommunen.
En lignende ordning burde være mulig å få til i de andre kommunene også. Om ikke et
jaktkort dekker hele kommunen, burde enkelte grunneiere gå sammen og selge jaktkort.
I forbindelse med gåsejakt bør det tilbys et kurs, i tillegg til jaktprøven, som tar for seg
artskunnskap (de ulike gåseartene) og jaktteknikk. Dette må gjennomføres i nært
samarbeid med de lokale jeger og fiskeforeningene.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, startet høsten 2007 et
samarbeidsprosjekt med Levanger og Verdal kommuner for å få til en bedre koordinering
av kortnebbgåsjakta. Hensikten var å bistå grunneierlag/grunneiere i organiseringen av
jakta og målsettingen er å øke jaktuttaket av kortnebbgås (se hjemmesiden til Innherred
Samkommune for mer informasjon).
Erfaringer fra Byneset i Trondheim (Gaulosen) viser at en regulering av dager hvor det
foregår jakt er gunstig både for jeger og gjess. Ved å jakte tre dager i uka, og la de øvrige
fire dagene være «fredningsperioder», har man oppnådd å holde gjessene i området, og
jaktutbyttet er blitt større.
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Jaging
Systematisk jaging vil kunne endre atferden og trekkrutene til gjessene (Tombre
m.fl., 2004, Klaassen m.fl., 2005). En endret trekkrute vil medføre at flere gjess bruker
andre beiteområder som siste beitestopp på turen til Svalbard, eventuelt dra til
Svalbard uten tilstrekkelig med reserver. Systematisk jaging i en region kan således
medføre at gåsa får dårligere overlevelse og hekkesuksess på grunn av svekket
kondisjon ved avreise til Svalbard. Jaging vil medføre at gjessene flytter til andre områder
enn de som benyttes i dag. Dette vil medføre at konfliktnivået totalt sett vil bli uforandret, i
verste fall kan det bli større. Gjessene har i utgangspunktet valgt dagens områder ut fra
topografiske, geografiske og energetiske årsaker. Ut fra et artsforvaltningsperspektiv vil
det således være ønskelig at gjessene fortsetter å bruke disse lokalitetene og at lokale
løsninger på konfliktene etableres i eksisterende områder.
Såfremt gjessene har friarealer de kan disponere vil man lokalt kunne etablere områder
med kontinuerlig jaging. Jaging av gjess er en tids- og ressurskrevende aktivitet, og vil på
sikt være lite ønskelig fra grunneiernes side.

Økoturisme
Økoturisme er et konsept og en markedsnisje som har eksistert i verden de siste 15 - 20
årene og aktører i reiselivsnæringen i Norge har de siste årene signalisert at det er behov
for å konkretisere økoturismen i Norge. Statistikken viser at andelen økoturister som
besøker Norge øker, og vil væren økende for årene som kommer. I Nord-Trøndelag er det
kun to etablerte firmaer/foretak som har basert seg på konseptet fugler og økoturisme.
Dette gjelder Norway-Nature i Flatanger og Northern Birding i Levanger. Foruten disse har
også firmaet Din Tur startet en satsning på fugler som grunnlag for økoturisme. Selv om
disse benytter hele spektret av fugleliv som vi finner i Midt-Norge er det ingen tvil om at de
store gåseflokkene som ankommer Innherred om våren er en viktig del av det de tilbyr
sine kunder. Fra andre land kjenner vi bl.a. til Hornborgarsjøen som, med sine tusener av
rastende traner om våren, har generert flere titalls millioner svenske kroner til et
hundretalls forskjellige firmaer/foretak som baserer sin virksomhet på de rastende tranene.
Rastende kortnebbgjess i Innherred, både vår og høst, har et stort potensial innenfor
økoturismen, men krever bedre tilrettelegging.
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Forslag til nye tiltak
Det er ingen tvil om at tilskuddsordning for tilrettelegging av beitearealer er det beste
tiltaket, både for gjess og gårdbruker. En forutsetning er selvsagt at det er nok
tilskuddsmidler tilgjengelig.
I tillegg ble det våren 2007 gjennomført forsøk med bruk av fangvekst i stubbåkre. Dette
som et forsøk på å holde gjessene mest mulig på stubbåker - hvor de ikke gjør skade.
Effekten av dette forsøket kunne man først måle våren 2008, og de foreløpige signalene
tyder på en minimal effekt. Noe av årsaken til dette er nok den dårlige høsten i 2007 som
gjorde at andelen stubbåker våren 2008 var forholdsvis større enn normalt. Forsøket bør
videreføres før man kan konkludere.
Det er også nevnt muligheten for å gi tilskudd ved å utsette pløying av stubbåkre (utsette
våronn) for på den måten holde grasarealene fri for gjess. Dette er nok et tiltak som vil
kunne virke skadedempende, men forutsetningen er at tilskuddet dekker de reelle tapene
grunneier har med å utsette våronnen til etter 17. mai.
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Andre signaliserte ønsker om tiltak
Gjennom en rekke møter med forvaltning og grunneiere er det kommet frem en rekke
ønsker om tiltak for å begrense gjessenes skadeomfang på åker og eng.
Eksempler på ønskede tiltak med kommentarer
Reduksjon av bestanden
ved innføring av vårjakt

Med unntak av prøveordningen med vårjakt på ender i
Kautokeino strider vårjakt mot all artsforvaltning i Norge.
Reproduserende dyr i Norge er fredet. Vårjakt vil også virke
såpass forstyrrende på annet fugle- og dyreliv at det vil
kunne gå ut over deres reproduktive suksess.
DN, som har det overordnede forvaltningsansvar i Norge,
vil trolig ikke godkjenne en slik ordning bl.a. på grunn av
ovennevnte. Skal dette ha en bestandsregulerende effekt
må det tas ut til dels store mengder. En tenker da først og
fremst på den reelle virkningen, ikke den som eventuelt vil
lette det «psykologiske trykket» i regionen. Jakt om høsten
er fortsatt det reelle middelet en har for å redusere
bestanden - og som i og for seg er ukontroversielt. NordTrøndelag har kortnebbgjess om høsten og alle muligheter
for å intensivere denne aktiviteten.

Reduksjon av bestanden
ved punktering av egg på
hekkeplass (Svalbard)

Strider mot slik en forvalter bestander i Norge (med unntak
av innførte/uønskede arter). Reproduserende dyr i Norge
er fredet. Tiltaket vil også kreve Sysselmannen på Svalbard
sin tillatelse.

Etablere områder hvor
gjessene fôres med f.eks.
korn

Trolig vil dette kunne være et virkemiddel som fungerer.
Det medfører likevel en risiko for at en slik ordning kan
tiltrekke seg andre arter (grågås, hvitkinngås) – noe som vil
være lite hensiktsmessig.
Ordningen er gjennomført i Danmark fra 1970-tallet og har
vist seg å være effektiv. De siste årene har imidlertid
rastebestanden av hvitkinngås økt dramatisk, og
konkurrerer ut kortnebbgjessene på foringsområdene. I
løpet av sommeren 2008 vurderer Dansk viltforvaltning å
avvikle ordningen.
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Oppfølging og overvåking
Bruk av «friarealer» i

Evaluere bruken av arealene vedrørende blant annet:

henhold til forskriften
• Samme areal fra år til år?
• Lærer gåsa hvilke område som er trygge/utrygge?
• Utprøving av modell for utvelgelse av
prioriteringsarealer.
Kartlegging av

Det bør initieres en større vitenskapelige undersøkelser om

beiteskader

hvilket omfang beiteskadene er på.

Øke jaktintensiteten om

Få med grunneierlagene for å bedre koordineringen av jakta.

høsten

Gi tilbud om egne jaktkurs knyttet til gåsejakta.
Fra høsten 2008 blir det igangsatt økt jaktaktivitet i
kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. En
overvåking og oppfølging av dette vil være viktig.

Overvåke arealbruken

Kortnebbgjessenes bruk av landbruksarealet i NordTrøndelag endrer seg fra år til år. Hvis bestanden fortsetter å
øke i samme hastighet som de siste årene er det viktig å
overvåke bruken av de eksisterende områdene samt
kartlegge evt. nye områder som gjessene tar i bruk.

Internasjonal

Kortnebbgås forvaltes av flere land, og ikke bare av Norge.

forvaltningsplan

Det er derfor viktig å få etablert et bredt samarbeid med
Nederland, Belgia og Danmark slik at man sammen kan få
utarbeidet en internasjonal forvaltningsplan som ivaretar
arten, næringsinteresser og forvaltningen. Dette er en
oppgave for Direktoratet for naturforvaltning, men kan
initieres av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

- 23 -

Finansieringskilder
FINANSIERINGSKILDE

TILTAK/FORMÅL

Landbruks- og
matdepartementet (LMD) via
SLF/FMNT

Tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer i henhold
til forskrift.

Miljøverndepartementet (MD)
via DN/FMNT

Støtte til jaktkurs som et ledd i opplæring omkring aktuell
jakt av kortnebbgås. Arrangeres i forkant av jaktsesong.

Miljøverndepartementet (MD)
via DN/FMNT

Tellinger til bruk i oppfølging av gåsebeiting og
registrering av arealbruken.
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