
Grågåsartikler i 

Jakt&Fiske 2008 

 

 
                                                                                                                                                      Foto: Asbjørn Windstad  

 

av Arne Follestad 

       



Innhold: 
 
 
Dette heftet inneholder fire artikler om grågås i Jakt & Fiske i 2008, for å 
spre kunnskap om grågåsas biologi og forvaltningsmessige utfordringer, 
særlig myntet på gåsejegere: 
  
 
Vintergrågjess på spanske beitemarker. - Jakt & Fiske 137(1/2): 58-61.  
 
Endrete trekkvaner. - Jakt & Fiske 137(4): 58-61. 
 
Gåsekonfliktene kan reduseres. - Jakt & Fiske 137(6): 84-88.  
 
Unngå nybegynnerfeilene. - Jakt & Fiske 137(8): 136-139.  
 
 
Heftet kan kopieres fritt, men merk at flere bilder ikke kan kopieres og 
brukes i annen sammenheng uten tillatelse fra fotografen. 
 
 
 
Kontaktadresse: 
 
Arne Follestad    arne.follestad@nina.no  
 

Norsk institutt for naturforskning - NINA  
7485 Trondheim 

 
 
 
 
 

mailto:arne.follestad@nina.no


jakt & fiske 1-2 @08   58 59 jakt & fiske 1-2 @08

 Vintergrågjess på 
spanske beitemarker

Grågåsa er av kystbefolkningen kjent 
som en budbringer om vår, der den 
lett synlig og ofte med høylytt kakling, 
pløyer lufta nordover mot hekkeplas-
sene. Som Kari Bremnes sier det i san-
gen om grågåsa: «Grågåsa flyg sånn at 
alle ser, om hun kjæm eller fer». Men 

når det lir mot seinsommer og høst, og 
grasveksten er på hell, setter den tid-
lig kursen sørover mot andre og bedre 
beiter. Og mange trekker så tidlig at 
Bremnes treffer spikeren på hodet med 
sine ord om at «Grågås på sør e mot 
sommarn slem». De første drar mot sør 

allerede fra slutten av juli. Men hvor 
drar de?

Første stopp
Resultater fra omfattende merking av 
grågås med halsringer, med en kode 
som er lesbar på langt hold, har vist at 

langt de fleste nå har forlatt oss,  
og tilbringer vinteren fra Nederland  
til Sør-Spania. 

Første stopp sørover for de sør-
norske gjessene, etter en mulig kort 
innlagt bakkestopp underveis, er 
Danmark og Nederland. Her høstes 
kornet rundt 1. august, og da er det 
masser av god mat tilgjengelig for 
gjessene. 

Etter fjærskiftet, der alle de store 
vingefjærene skiftes ut samtidig i før-
ste fase, har mange tapt opp mot en 
kilo i vekt, og mye av dette må erstat-
tes før vinteren setter inn. I Danmark er 
det ikke jaktstart før 1. september, og 
i Nederland er gåsejakt ikke tillatt på 
denne tida. De har derfor lang tid på 
seg til å beite i ro og mak, langt unna 
jegerne i Norge, før en del av dem 
trekker videre til Spania. For noen er 
Nederland også siste stopp, og det har 
blitt flere og flere av dem som velger 
å overvintre der. Andre tar heller ikke 
turen helt til Spania, men stopper i 
Frankrike.

Viktige våtmarker
Mange grågjess trekker til Las Maris-
mas helt sør i Spania, et stort våt-
marksområde sør for Sevilla. Både 
Coto Doñana og Las Marismas burde 
være velkjente navn for mange lesere, 
ettersom området flere ganger de siste 
10-årene har figurert i media med 
oppslag som «Redd trekkfuglene», 
«Tørkekatastrofe rammer grågjes-
sene», «Hensynsløs gåsejakt», og 
«Største økologiske katastrofe siden 
Tsjernobyl» (gruveulykke i 1998). 

Området har lenge blitt utnyttet 
til jakt for det spanske kongehus og 
medlemmer av aristokratiet. Og det 
viktigste jaktbyttet av alle ble etter 
hvert grågåsa. Hvor mange kjenner 
til at dette området opprinnelig ble 
vernet takket være en eneste art – grå-
gåsa? Eller at den viktigste grunnen til 
at World Wildlife Fund (WWF) i sin tid 
ble dannet var innsamling av midler 
for å redde Doñana? De første områ-
dene ble innkjøpt i 1964. Vellykkete 
pengeinnsamlinger på begynnelsen 

av 70-tallet, blant annet i Norge, med 
Per Høst i spissen, gjorde det mulig for 
WWF å kjøpe inn og sikre store deler 
av dette enorme våtmarksområdet.

Opprinnelig ble våtmarkene langs 
elva Guadalquivir oversvømt av vann 
som flere vassdrag førte med seg. 
Normalt ble den våte perioden innle-
det med det første høstregnet. Mens 
de lavereliggende delene av området 
kunne ha vann til langt ut mot slutten 
av sommeren, tørket andre deler ut og 
lå solbrente i sola og ventet på neste 
regnsesong. Samtidig med at nasjonal-
parken ble opprettet mistet imidlertid 
området sine to største tilførselselver, 
der vannet ble reservert for kunstig 
vanning av omkringliggende jordbruks-
mark, først og fremst jordbær og ris-
marker. Helt siden dette har nasjonal-
parken lidd av kronisk vannmangel. 

Forskjellig næringsvalg
Studier av halsmerkede gjess i Las 
Marismas viste snart at de norske 
grågjessene nesten alltid holdt seg 
for «seg selv», og at dette skyldtes 
forskjeller i næringsvalg. Gjess fra land 
rundt Østersjøen (baltiske gjess) er 
vinterstid utpregete våtmarksfugler, 
mens de norske grågjessene opptrer 
som steppefugler, som livnærer seg 
ved å beite glissent gress og urter.

Som en følge av denne forskjel-
len i næringsvalg finner vi de norske 
grågjessene i nordre deler av Las 
Marismas, mens de baltiske hoved-
sakelig holder til i sørlige deler. Av 
samme grunn opptrer norske og baltis-
ke grågjess sjelden i blandete flokker. 
I ett tilfelle beitet to flokker på hver 
drøyt 10.000 grågjess, en norsk og en 
baltisk, bare 50 meter fra hverandre. 

Beitende grågjess (norske) ble ikke 
noen vanlig foreteelse i Las Marismas 
før på begynnelsen av 1980-tallet, 
men tidligere ringmerking viser like-
vel at de benyttet området før dette. 
Sannsynligvis begynte gjessene å 
trekke dit en gang på 1950-tallet, i 
forbindelse med at våtmarker lenger 
nord ble tørrlagt. Gjessene hadde 
brukt dem som overnattingsplasser 

VIKTIG BEITEMARK: Las Marismas i Sør-
Spania ble vernet på grunn av grågåsa. 
I løpet av de siste 10-årene har en stadig 
større del av de norske gjessene opp-
holdt seg i disse områdene. 

foto: johnny madsen, scanpix
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og hvileområder på dagtid i sitt tra-
disjonelle overvintringsområde. På 
1980-tallet hadde tørrleggingen av 
våtmarker i sentrale deler av Spania 
fått et slikt omfang at så godt som 
samtlige norske grågjess søkte seg til 
Las Marismas hvert år.

Ofte oversett 
Norske grågjess kan ha unngått opp-
merksomhet i Las Marismas på grunn 
av sin forkjærlighet for å beite i høy 
vegetasjon. Flokker på flere tusen 
beitende fugl har blitt oversett ved 
de månedlige flytellingene før en ble 
oppmerksom på dette mønsteret. 
En annen grunn til at de seint ble 
oppdaget kan være at de ankommer 
be tydelig seinere enn de baltiske. 

Ved passende nedbørsmengder har 
det vært mulig for alle gjess å beite 
innenfor grensene til nasjonalparken, 
hvor de har vært helt beskyttet for jakt 
siden 1983. Ved ekstremt små eller 
ekstremt store nedbørsmengder har 
derimot gjessene blitt tvunget til å 
oppsøke omkringliggende dyrket mark, 
enten for å beite eller for at parken 
har blitt forvandlet til en sjø. Her har 
jegerne ivrig ventet på dem. Ved tørke-
katastrofer har dette vanligvis vært av 
mindre betydning, ettersom man oftest 
har fredet gjessene i slike vintrer. I 
ekstremt regnrike vintrer derimot, som 
87/88, 89/90 og 90/91, har jakten 
ofte utartet til reine massakrer, der det 
har blitt skutt opp til 30.000 grågjess.

Nesten utryddet
En kombinasjon av flere for gjessene 
ugunstige vintrer etter hverandre og 
mange og effektive jegere gjorde at 
grågjessene i Las Marismas helt og 
holdent holdt på å forsvinne på 1990-
tallet. Dette var i ferd med å skje etter 
at området hadde huset minst 150.000 
grågjess vinteren 89/90. Spesielt 
utsatte var de norske i sin egenskap 
av tørrmarksfugler. Det sier seg selv at 
det ikke er like lett å grave en skytter-
grop, den vanligste formen for poste-
ring under gåsejakta, i desimeterdypt 
vann. For å hindre og snu denne 
negative utviklingen ble det publisert 
en rekke artikler med fakta om jaktens 
omfattende effekter, basert på bl.a. 
resultatene av halsmerkingen i Norge 
og Sverige. I dag kan vi, gledelig nok, 
betrakte denne risikoen som eliminert. 
Et godt eksempel på at ringmerking 
kan være nyttig!

En annen risiko de imidlertid utset-
tes for, er blyforgiftning. Grunnen til 
dette er den lange jakttradisjonen med 
å jakte på store sanddyner, dit gjes-
sene søker seg for å finne småstein til 
kråsen for å kunne knuse og fordøye 
maten. I noen slike områder har jakt 
forekommet i mer enn 100 år. Her kan 
en finne i gjennomsnitt fem synlige 
blyhagl pr. kvadratmeter. Gjessene 
plukker disse når de leter etter små-
stein i sanddyna, ettersom blyhaglene 
har den størrelsen som gjessene fore-
trekker. 

Etter en tørkevinter har de nor-
ske grågjessene begynt vårtrekket 
flere uker seinere enn i et normalår. 
Gjessene har dessuten forlatt Las 
Marismas i dårligere fysisk kondisjon 
(mindre fettreserver) enn etter en nor-
mal vinter, noe som kan ha resultert 
i et dårligere hekkeresultat. Norske 
gjess har trolig i større grad enn de 
baltiske mulighetene til å bygge 

opp kondisjonen mens de raster i 
Nederland. Norske gjess kan raste her 
i en lengre periode, mens de svenske 
bare har et kort bakkeopphold på vei 
tilbake til hekkeplassene (Andersson 
et al. 2001). 

Norsk overvintring
I løpet av de siste 10 årene har en 
stadig større del av de norske gjes-
sene oppholdt seg i sentrale deler av 
Spania hele vinteren. Det er først og 
fremst i Duerodalføret og ved større 
vannmagasiner i Extremadura at gjes-
sene har begynt å overvintre. Hvor 
mange som fortsatt søker seg til Las 
Marismas vinterstid, vet vi ikke. Men 
fortsatt halsmerking kan bidra til å 
følge gjessenes bruk av rasteområder 
og overvintringsområder i andre land, 
slik at faktorer som påvirker gjesse-
nes helsetilstand og antall, kan leg-
ges til grunn for vår hjemlige forvalt-
ning av grågåsa.

Stor betydning
Las Marismas sentrale betydning for 
de norske grågjessene på 1980-tallet 
og begynnelsen av 90-tallet er udisku-
tabel. Disse årene startet anslagsvis 
99 prosent av de norske grågjessene 
sitt vårtrekk fra nettopp dette områ-
det. Hva hadde hendt med «våre 
gjess» om ikke dette området fortsatt 
hadde vært der da gjessene behøvde 
det? Eller, om det hadde vært der, 
men blitt utnyttet til intensiv jakt? 
Med fasit foran oss kan vi ikke annet 
enn å være ytterst takknemlige for 
den store innsatsen Per Høst og andre 
la ned på 1960- og 70-tallet. Foruten 
det vernet av Las Marismas som deres 
innsamlingskampanjer i så stor grad 
bidro til, hadde den norske grågåsa 
i dag kanskje vært like sjelden som 
dverggåsa.
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REDDET: Merking har gitt ny kunn-
skap.om norsk grågås. En negativ 
bestandsutvikling på grunn av for 
hard beskatning er snudd. 
foto: frank grønningsæter

Også denne vinteren har det 
dukket opp islandske grågjess 
i Norge. Etter at våre egne gjess 
stort sett hadde forlatt landet i 
begynnelsen av oktober, duk-
ket det opp flere flokker i siste 
halvdel av måneden. Til nå har 
vi fått inn rapporter om ca. 2000 
grågås. Fire av disse har vært 
merket med skotsk/islandsk 
halsring. Av de snart 3000 nor-
ske gjessene som er merket 
med halsring, er bare en rap-
portert fra Norge vinterstid! Det 
er derfor god grunn til å anta at 
alle grågjessene som overvin-
trer i Norge, mest sannsynlig er 
islandske.

Skottene, som står bak det 
meste av halsmerkingen på de 
tradisjonelle overvintringsom-
rådene i Skottland, ønsker at vi 
tar del i deres årlige tellinger av 
den islandske grågåsbestanden. 
Den har gått tilbake i antall, 
trolig på grunn av intens jakt. 
derfor er opplysninger om hvor 
mange som overvintrer i Norge 
viktig for deres vurderinger av 
bestandsutviklingen. Noen år kan 
det overvintre kanskje så mange 
som 5.000  –  10.000 islandske 
grågjess i Norge, eller mer.

Norskekysten er lang og med 
mange øyer som ikke er bebodd. 
Gjessene behøver derfor ikke så 
lett bli oppdaget. Men med snø-
vær og kulde har vi sett en ten-
dens til at de trekker sørover og 
ut mot kysten der de lettere kan 
finne mat. Og korndistriktene på 
Jæren har vært særdeles popu-
lære. Oppfordringen går derfor 
til alle som er eller har vært ute 
og sett etter fugl denne vinteren, 
rapporter dine observasjoner til 
arne.follestad@nina.no.

Meld fra om grågås
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mange og effektive jegere gjorde at 
grågjessene i Las Marismas helt og 
holdent holdt på å forsvinne på 1990-
tallet. Dette var i ferd med å skje etter 
at området hadde huset minst 150.000 
grågjess vinteren 89/90. Spesielt 
utsatte var de norske i sin egenskap 
av tørrmarksfugler. Det sier seg selv at 
det ikke er like lett å grave en skytter-
grop, den vanligste formen for poste-
ring under gåsejakta, i desimeterdypt 
vann. For å hindre og snu denne 
negative utviklingen ble det publisert 
en rekke artikler med fakta om jaktens 
omfattende effekter, basert på bl.a. 
resultatene av halsmerkingen i Norge 
og Sverige. I dag kan vi, gledelig nok, 
betrakte denne risikoen som eliminert. 
Et godt eksempel på at ringmerking 
kan være nyttig!

En annen risiko de imidlertid utset-
tes for, er blyforgiftning. Grunnen til 
dette er den lange jakttradisjonen med 
å jakte på store sanddyner, dit gjes-
sene søker seg for å finne småstein til 
kråsen for å kunne knuse og fordøye 
maten. I noen slike områder har jakt 
forekommet i mer enn 100 år. Her kan 
en finne i gjennomsnitt fem synlige 
blyhagl pr. kvadratmeter. Gjessene 
plukker disse når de leter etter små-
stein i sanddyna, ettersom blyhaglene 
har den størrelsen som gjessene fore-
trekker. 

Etter en tørkevinter har de nor-
ske grågjessene begynt vårtrekket 
flere uker seinere enn i et normalår. 
Gjessene har dessuten forlatt Las 
Marismas i dårligere fysisk kondisjon 
(mindre fettreserver) enn etter en nor-
mal vinter, noe som kan ha resultert 
i et dårligere hekkeresultat. Norske 
gjess har trolig i større grad enn de 
baltiske mulighetene til å bygge 

opp kondisjonen mens de raster i 
Nederland. Norske gjess kan raste her 
i en lengre periode, mens de svenske 
bare har et kort bakkeopphold på vei 
tilbake til hekkeplassene (Andersson 
et al. 2001). 

Norsk overvintring
I løpet av de siste 10 årene har en 
stadig større del av de norske gjes-
sene oppholdt seg i sentrale deler av 
Spania hele vinteren. Det er først og 
fremst i Duerodalføret og ved større 
vannmagasiner i Extremadura at gjes-
sene har begynt å overvintre. Hvor 
mange som fortsatt søker seg til Las 
Marismas vinterstid, vet vi ikke. Men 
fortsatt halsmerking kan bidra til å 
følge gjessenes bruk av rasteområder 
og overvintringsområder i andre land, 
slik at faktorer som påvirker gjesse-
nes helsetilstand og antall, kan leg-
ges til grunn for vår hjemlige forvalt-
ning av grågåsa.

Stor betydning
Las Marismas sentrale betydning for 
de norske grågjessene på 1980-tallet 
og begynnelsen av 90-tallet er udisku-
tabel. Disse årene startet anslagsvis 
99 prosent av de norske grågjessene 
sitt vårtrekk fra nettopp dette områ-
det. Hva hadde hendt med «våre 
gjess» om ikke dette området fortsatt 
hadde vært der da gjessene behøvde 
det? Eller, om det hadde vært der, 
men blitt utnyttet til intensiv jakt? 
Med fasit foran oss kan vi ikke annet 
enn å være ytterst takknemlige for 
den store innsatsen Per Høst og andre 
la ned på 1960- og 70-tallet. Foruten 
det vernet av Las Marismas som deres 
innsamlingskampanjer i så stor grad 
bidro til, hadde den norske grågåsa 
i dag kanskje vært like sjelden som 
dverggåsa.
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REDDET: Merking har gitt ny kunn-
skap.om norsk grågås. En negativ 
bestandsutvikling på grunn av for 
hard beskatning er snudd. 
foto: frank grønningsæter

Også denne vinteren har det 
dukket opp islandske grågjess 
i Norge. Etter at våre egne gjess 
stort sett hadde forlatt landet i 
begynnelsen av oktober, duk-
ket det opp flere flokker i siste 
halvdel av måneden. Til nå har 
vi fått inn rapporter om ca. 2000 
grågås. Fire av disse har vært 
merket med skotsk/islandsk 
halsring. Av de snart 3000 nor-
ske gjessene som er merket 
med halsring, er bare en rap-
portert fra Norge vinterstid! Det 
er derfor god grunn til å anta at 
alle grågjessene som overvin-
trer i Norge, mest sannsynlig er 
islandske.

Skottene, som står bak det 
meste av halsmerkingen på de 
tradisjonelle overvintringsom-
rådene i Skottland, ønsker at vi 
tar del i deres årlige tellinger av 
den islandske grågåsbestanden. 
Den har gått tilbake i antall, 
trolig på grunn av intens jakt. 
derfor er opplysninger om hvor 
mange som overvintrer i Norge 
viktig for deres vurderinger av 
bestandsutviklingen. Noen år kan 
det overvintre kanskje så mange 
som 5.000  –  10.000 islandske 
grågjess i Norge, eller mer.

Norskekysten er lang og med 
mange øyer som ikke er bebodd. 
Gjessene behøver derfor ikke så 
lett bli oppdaget. Men med snø-
vær og kulde har vi sett en ten-
dens til at de trekker sørover og 
ut mot kysten der de lettere kan 
finne mat. Og korndistriktene på 
Jæren har vært særdeles popu-
lære. Oppfordringen går derfor 
til alle som er eller har vært ute 
og sett etter fugl denne vinteren, 
rapporter dine observasjoner til 
arne.follestad@nina.no.

Meld fra om grågås
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I de ekstremt 
regnrike vintrer 

har jakta ofte 
utartet til rene 

massakrer. 



jakt & fiske 4 @08   58 59 jakt & fiske 4 @08

Gjessene har opp gjennom tidene vært 
et symbol for tradisjon og stabilitet, de 
har kommet og dratt til bestemte tider, 
har levd i livslange parforhold osv. 
Mange års bekjentskap med grågåsa 
har imidlertid vist at den kan være 
raskt i stand til å lære av egne erfa-
ringer og til å tilpasse seg endringer i 
menneskelig aktivitet. Begrepet «dum 
som ei gås» er i så måte høyst misvi-
sende. Spør bare gåsejegeren som år 
etter år blir lurt trill rundt.

Mange års observasjoner på Vega 
viser at grågåsa nå ankommer hek-
keplassen og legger egg vesentlig 
tidligere enn før. Innsikt i hva som har 
skjedd, og hvorfor, i den grad vi kan 
forklare det, kan gi både gamle og nye 
gåsejegere bedre forståelse for hva 
en bør ta hensyn til når neste jakt skal 
planlegges.

Ringmerking på 1960-tallet
Den kjente «radiostemmen» Hjalmar 
Munthe-Kaas Lund og hans medhjel-
pere ringmerket over 1000 ikke-hekk-
ende grågjess på 1960-tallet. Gjessene 
ble merket hovedsakelig i fjærfel-
lingsområder i Vikna i Nord-Trøndelag 
og Vega på Helgelandskysten. I Jakt & 
Fiske 1-2/08 så vi hva gjenfunn av de 
merkete gjessene kunne fortelle oss 
om endringer i valg av vinterområder. 
Men de har også gitt mye annen ver-
difull informasjon om trekket, bl.a. om 
når de trakk sørover om høsten. 

viten

av arne follestad, 

forsker i nina

Jakta på grågåsa foregikk på den 
tiden mest ved sjøkanten, og det 
kunne den gjøre langt utover høsten. 
Det kunne ofte drøye et godt stykke inn 
i oktober før gjessene trakk sørover. 
Dette gjenspeiles av gjenfunn av gjes-
sene som den gang ble merket i Vega. 

Mange ble rapportert skutt i Norge 
langt utover høsten, så jakta den gang 
utløste på ingen måte et tidlig trekk 
sørover. Dette vises ved at de aller 
fleste gjessene ble skutt i Danmark 
i september og oktober. Bare ei ble 

skutt tidligere, 30. august. Men, kan 
noen kanskje spørre, kan ikke dette 
skyldes at jakta ikke startet tidligere  
i Danmark?

Svaret på dette ligger delvis i gjen-
funnene av gjessene som ble merket 
i Vikna. Uten å vite det var nemlig 
Munthe-Kaas Lund særdeles heldig  
i sine valg av merkeområder! Det 
 seinere analyser av gjenfunnene har 
vist, er at det var gjess fra helt for-
skjellige hekkeområder som trakk til 
fjærfellingsområdene i Vikna og Vega. 

Ikke-hekkende gjess
Gjenfunnene viser at det i stor grad 
var ikke-hekkende gjess fra Sør-Helge-
land og nordover (nord til Troms) 
som trakk til Vega. I tillegg til lokale 
fugler var Vikna også samlingssted for 
mange gjess fra hekkeområder lenger 
sør i Europa. De kom i hovedsak fra 
Sverige, Danmark og andre land rundt 
Østersjøen (baltiske gjess), men også 
gjess så langt sør som fra det tidligere 
Tsjekkoslovakia trakk hit opp. Vi har 
ingen indikasjoner på at de langveis-

farende sommergjestene samlet seg 
i andre områder. Sannsynligvis var 
både Vikna og Vega den gang trygge 
områder for gjessene i en tid de er 
svært sårbare.

I fjærskiftet feller gjessene alle de 
store fjærene i vingen på en gang og 
er i en periode på trefire uker ikke i 
stand til å fly. Etter at de nye fjærene er 
utvokst, trekker mange tilbake til sine 
hekkeområder. Det gjorde de i alle fall 
på 1960-tallet. De baltiske gjessene 
som felte fjærene i Vikna-området, 

Endrete trekkvaner
Grågjessene er nå  
på vei tilbake til sine 
 hekkeplasser, og noen  
er på plass allerede 
fra tidlig i mars. Dette  
er langt tidligere enn  
på 1970-tallet.       
Hva har skjedd? 

trakk tilbake til bl.a. Danmark i siste 
halvdel av juli. Flere ble dermed skutt 
der 1. august, da gåsejakta startet 
i Danmark på den tida. Slik utfyller 
gjenfunnene fra de to områdene hver-
andre, slik at vi med stor grad av sikker-
het kan si at når ingen gjess merket 
i Vega ble skutt i Danmark i august, 
med det ene unntaket, skyldtes det 
at de fortsatt befant seg i Norge i hele 
august. 

Takket være merkingene til Munthe-
Kaas Lund vet vi dermed mye om når 

GÅSEJAKTA: Her har det gått bra, men da ålegraset forsvant, endret også 
gåsejakta på Smøla seg.

illustrasjonsfoto: dag h. karlsen

TREKKVANER: 
Grågåsjakta på 
Helgelandskysten 
resulterte ikke i et 
tidlig trekk sørover. 
Ofte kunne det 
drøye et stykke inn i 
oktober før gjessene 
trakk sørover.

illustrasjonsfoto: 

dag h. karlsen.

Trekkvanene 
har endret  

seg på grunn 
av intens 

jakt, kollaps i 
næringstilgang 

og klima-
endringer. 
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grågåsa trakk sørover på 1960- og 
1970-tallet. Endringer i både nærings-
tilgang, jaktutøvelse og klima har 
seinere medført endringer som gjør 
at gåsejakta for mange ikke er den 
samme som den var.

Ålegraset forsvant
Rundt 1980 kom et vendepunkt for grå-
gåsa. Da kom det klager fra både bønder 
og jegere, i første omgang fra Smøla. 
Bøndene klaget fordi grågåsa hadde 
begynt å komme inn på dyrket mark der 
de spiste opp store mengder av gresset. 
Jegerne klaget fordi gåsa hadde begynt 
å trekke sørover så tidlig at de ikke fikk 
jaktet nok på den. Grågåsbestanden var 
i vekst, men det var ikke lenger mulig å 
holde en voksende bestand i sjakk gjen-
nom jakta. I 1982 fikk derfor Smøla kom-
mune, etter søknad til DN, anledning til 
å prøve ut en ordning med jaktstart 10. 
august i tre år (1982 – 1984), mens nor-
mal jaktstart for grågås i Norge den gang 
var 21. august. 

Den gang visste ingen hvorfor grå-
gåsa hadde trukket opp på innmarka, 
og hvorfor den begynte å trekke så tid-
lig. Forklaringen – eller det som virker 
som en naturlig årsak – kom først på 
et langt seinere tidspunkt, i en samtale 
med en eldre fisker på Smøla. Han 
syntes ikke noe om jakta på dyrket 
mark. Jakt for han, det var snikjakta 
i sjøkanten slik det var tidligere, da 
gåsa lå i vågene rundt Smøla og beitet 
på ålegraset til langt utpå høsten. Men 
ålegraset forsvant rundt 1980, sa han, 
og da endret dette seg. Han var godt 
kjent med bunnforholdene på Smøla, 
og husket godt at de tidligere så kraf-
tige og tette ålegrasengene nå var så 
å si borte. Og det var da gåsa begynte 
å trekke opp på dyrket mark og ble 
jaktet på der. 

Ukjent årsak 
Seinere er det flere som har bekreftet 
dette, ikke bare i forhold til Smøla, 
men også for flere områder, bl.a. på 
Helgelandskysten. Ålegraset lever på 

sjøbunnen og er en viktig matkilde for 
mange vannfugler. Mye kan nå tyde 
på at det tidligere også var viktig for 
grågåsa. Vi vet ikke hvorfor ålegraset 
forsvant, men ettersom det ser ut til  
å ha skjedd i løpet av kort tid, kan det 
ha vært forårsaket av sykdom eller 
soppinfeksjon.  

Det som skjedde med ålegraset, 
er på mange måter en utrolig liten 
historie. En omfattende og omgri-
pende endring i naturmiljøet forblir 
ukjent, også for marinbiologer og 
andre forskningsmiljøer, til en eldre 
fisker tilfeldigvis forteller hva han har 
observert. Men for gåseforskeren ble 
det med ett mye lettere å se en sam-
menheng med den tidlige gåsejakta 
på Smøla i 1982 og det som seinere 
skjedde. For det vi så på Smøla, var 
bare starten på flere endringer som 
skulle komme. 

Økning i jakttrykket 
Den tidlige gåsejakta på Smøla ble 
meget populær og trakk til seg mange 
utenbygds jegere. På Smøla fikk de 
en mulighet til å starte høstjakta mye 
tidligere enn de var vant til, også for 
jegere som aldri før hadde jaktet gås. 
Det var ingen reguleringer av jakta i 
denne perioden, jegerne kunne jakte 
døgnet rundt (og det gjorde de også!) 
nesten overalt. For kort å summere 
resultatet: de første årene var utbyttet 
meget godt, men allerede i 1984 var en 
tilbake til utgangspunktet. Gåsa trakk 
da sørover like tidlig i forhold til jakt-
start som den gjorde før 1982, da jakta 
startet 21. august. Nå gjorde de det 
samme, bare 11 dager tidligere. Det er 
nærliggende å tro at det var den inten-
se jakta som presset gjessene sørover 
tidligere enn de ellers ville ha trukket. 
Eller som det ble skrevet i et innlegg i 
J&F om gåsjakta på Smøla den gang: 
«… de ble kjeppjaget sørover.»

Dermed kan det se ut som at en 
kollaps i den viktigste maten for 
gåsa, kombinert med en svært intens 
jaktutøvelse, gjorde at mange av grå-

gjessene fra Smøla i løpet av kort tid 
endret på tidspunktet for trekket sør-
over om høsten. Smøla var den gang, 
på samme måte som Vega kommune 
var det på Helgelandskysten, den vir-
kelig store grågåskommunen i Møre og 
Romsdal, ikke bare for hekkende, men 
også for fjærfellende ikke-hekkende 
gjess. Trolig skyldtes dette de gode 
beitemulighetene som lå i de gode 
forekomstene av ålegras. 

Klimaendringer
Fra Vega foreligger datoer for når den 
første grågåsa er sett hvert år fra 1971, 
og for når de første ungene er sett ved 
sjøen. Som figuren for dato for første 
individ viser, har det svingt litt fra år 
til år, men trenden er likevel ganske 
tydelig: Siden tidlig på 1970-tallet har 
grågåsa kommet tidligere og tidligere 
tilbake, og i snitt utgjør forskjellen tre 
uker. Tilsvarende viser datoene for før-
ste kull på sjøen at gjessene har hek-
ket tidligere og tidligere, og utviklingen 
har vært på samme nivå som for 
ankomstdatoene. 

En analyse viser om lag samme 
utvikling som vårtemperaturen i 
Nederland der norske gjess oppholder 
seg en til to måneder om våren før de 
trekker nordover. Denne tida bruker de 
til bl.a. å bygge opp kroppsreserver, 
noe som for mange arter er nødvendig 
for å kunne gjennomføre en vellykket 
hekkesesong. Like viktig for grågåsa 
er kanskje at en tidligere vår gjør at 
vekstsesongen i Nederland starter tid-
ligere. Da kan den bygge opp kondisjo-
nen tidligere enn før og være klar for å 
trekke nordover tidligere enn før. 

Ved at grågåsa på denne måten 
har endret sitt trekktidspunkt i takt 
med klimautviklingen reiser det også 
et spørsmål om hvor langt denne 
utviklingen kan tenkes å gå. Klimaet 
er i endring, og det er presentert en 
rekke scenarier for hvor mye tempe-
raturen kan komme til å stige i årene 
som kommer. Det kan være verdt å 
tenke litt over dette, særlig i forhold 

til framtidige jaktmuligheter. For i dag 
er det slik at når gjessene kommer tid-
lig, så drar de også tidlig. Men skal de 
fortsette å dra stadig tidligere, da blir 
det en utfordring å fastsette når jakta 
kan begynne.

I Sør-Sverige og andre steder i 
Europa, har også grågåsa endret sin 
årsrytme. I Skåne, der de fleste pleide 
å trekke sørover for vinteren, er det 
nå mange som har begynt å overvin-
tre nær hekkeplassen. Og det vil nok 
overraske mange å høre at grågåsa 
på sørligere breddegarder kan legge 
egg allerede i slutten av februar. Tidlig 
egglegging her har flere fordeler, bl.a. 
at ungene kan klekkes før vårflommen, 
som ellers ville ha ødelagt mange reir 
der disse ligger i vegetasjonsbeltet 
rundt en innsjø. 

Kan utviklingen tenkes å gå så langt 
i Norge? Kanskje helt i sør, men neppe 
lenger nord. I dag er det for stor varia-
sjon i vegetasjonsutviklingen og i hek-
ketida fra sør til nord i landet til at det 
vil være mulig. 

I Rogaland kan de første gåseun-
gene nå observeres i april, mens de 
første ungene ble klekt rundt St. Hans 
rundt Store Tamsøy i Porsangerfjorden 
i Finnmark. Noen observasjoner tyder 
likevel på at en del gjess helt i nord 

nå hekker tidligere enn den gjorde for 
noen år siden. Så langt har vi forsøkt 
om dette også kan kobles til en end-
ring i temperaturen i nord.

Men kanskje er heller ikke forkla-
ringen så enkel som at det er klima-
endringene som ligger bak. På 1970- 
og 1980-tallet har vi resultater som 
kan tyde på at grågåsa da la egg tidlig 
når våren var tidlig, og seint når våren 
var sein. På 1990-tallet synes dette å 
ha endret seg. Nå legger den egg svært 
tidlig, tilsynelatende uavhengig av 
hvordan våren er. Ikke bare kommer 
den tidlig, mange har også lagt merke 

ANKOMST OG AVREISE: Når gjessene 
kommer tidlig, så drar de også tidlig.
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til at den oppholder seg kortere tid på 
innmarka før den trekker ut i myrene 
for å legge egg. 

Videre analyser av dataene kan 
kanskje vise hva som ligger bak 
denne endringen. Hvis beitemulig-
hetene i Nederland tidlig om våren 
er blitt bedre som følge av klima-
endringer og gjødsling, er det mulig 
at grågåsa nå kan bygge opp så store 
kroppsreserver før den trekker til 
Norge at den ikke trenger å beite på 
innmarka før egglegging. 

Med tidligere hekking klekker 
eggene tidligere, og ungene blir tidli-
gere flygedyktige og tidligere klare for 
høsttrekket. Dette skaper problemer 
for en fornuftig forvaltning av gåsa 
hvis en ønsker å begrense beiteska-
dene ved å kontrollere bestanden 
gjennom jakt. Men problemene kan 
løses, slik vi nå ser antydningen til 
i områder hvor det er gjort forsøk 
med en tidlig jaktstart, men med 
visse reguleringer av jakta. Så selv 
om «Grågås på sør e mot sommarn 
slem», slik Kari Bremnes skriver i sin 
sang om grågåsa, kan gåsejegeren 
fortsatt glede seg til neste jaktsesong 
i mange år framover, hvis jakta plan-
legges på en god måte.
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grågåsa trakk sørover på 1960- og 
1970-tallet. Endringer i både nærings-
tilgang, jaktutøvelse og klima har 
seinere medført endringer som gjør 
at gåsejakta for mange ikke er den 
samme som den var.

Ålegraset forsvant
Rundt 1980 kom et vendepunkt for grå-
gåsa. Da kom det klager fra både bønder 
og jegere, i første omgang fra Smøla. 
Bøndene klaget fordi grågåsa hadde 
begynt å komme inn på dyrket mark der 
de spiste opp store mengder av gresset. 
Jegerne klaget fordi gåsa hadde begynt 
å trekke sørover så tidlig at de ikke fikk 
jaktet nok på den. Grågåsbestanden var 
i vekst, men det var ikke lenger mulig å 
holde en voksende bestand i sjakk gjen-
nom jakta. I 1982 fikk derfor Smøla kom-
mune, etter søknad til DN, anledning til 
å prøve ut en ordning med jaktstart 10. 
august i tre år (1982 – 1984), mens nor-
mal jaktstart for grågås i Norge den gang 
var 21. august. 

Den gang visste ingen hvorfor grå-
gåsa hadde trukket opp på innmarka, 
og hvorfor den begynte å trekke så tid-
lig. Forklaringen – eller det som virker 
som en naturlig årsak – kom først på 
et langt seinere tidspunkt, i en samtale 
med en eldre fisker på Smøla. Han 
syntes ikke noe om jakta på dyrket 
mark. Jakt for han, det var snikjakta 
i sjøkanten slik det var tidligere, da 
gåsa lå i vågene rundt Smøla og beitet 
på ålegraset til langt utpå høsten. Men 
ålegraset forsvant rundt 1980, sa han, 
og da endret dette seg. Han var godt 
kjent med bunnforholdene på Smøla, 
og husket godt at de tidligere så kraf-
tige og tette ålegrasengene nå var så 
å si borte. Og det var da gåsa begynte 
å trekke opp på dyrket mark og ble 
jaktet på der. 

Ukjent årsak 
Seinere er det flere som har bekreftet 
dette, ikke bare i forhold til Smøla, 
men også for flere områder, bl.a. på 
Helgelandskysten. Ålegraset lever på 

sjøbunnen og er en viktig matkilde for 
mange vannfugler. Mye kan nå tyde 
på at det tidligere også var viktig for 
grågåsa. Vi vet ikke hvorfor ålegraset 
forsvant, men ettersom det ser ut til  
å ha skjedd i løpet av kort tid, kan det 
ha vært forårsaket av sykdom eller 
soppinfeksjon.  

Det som skjedde med ålegraset, 
er på mange måter en utrolig liten 
historie. En omfattende og omgri-
pende endring i naturmiljøet forblir 
ukjent, også for marinbiologer og 
andre forskningsmiljøer, til en eldre 
fisker tilfeldigvis forteller hva han har 
observert. Men for gåseforskeren ble 
det med ett mye lettere å se en sam-
menheng med den tidlige gåsejakta 
på Smøla i 1982 og det som seinere 
skjedde. For det vi så på Smøla, var 
bare starten på flere endringer som 
skulle komme. 

Økning i jakttrykket 
Den tidlige gåsejakta på Smøla ble 
meget populær og trakk til seg mange 
utenbygds jegere. På Smøla fikk de 
en mulighet til å starte høstjakta mye 
tidligere enn de var vant til, også for 
jegere som aldri før hadde jaktet gås. 
Det var ingen reguleringer av jakta i 
denne perioden, jegerne kunne jakte 
døgnet rundt (og det gjorde de også!) 
nesten overalt. For kort å summere 
resultatet: de første årene var utbyttet 
meget godt, men allerede i 1984 var en 
tilbake til utgangspunktet. Gåsa trakk 
da sørover like tidlig i forhold til jakt-
start som den gjorde før 1982, da jakta 
startet 21. august. Nå gjorde de det 
samme, bare 11 dager tidligere. Det er 
nærliggende å tro at det var den inten-
se jakta som presset gjessene sørover 
tidligere enn de ellers ville ha trukket. 
Eller som det ble skrevet i et innlegg i 
J&F om gåsjakta på Smøla den gang: 
«… de ble kjeppjaget sørover.»

Dermed kan det se ut som at en 
kollaps i den viktigste maten for 
gåsa, kombinert med en svært intens 
jaktutøvelse, gjorde at mange av grå-

gjessene fra Smøla i løpet av kort tid 
endret på tidspunktet for trekket sør-
over om høsten. Smøla var den gang, 
på samme måte som Vega kommune 
var det på Helgelandskysten, den vir-
kelig store grågåskommunen i Møre og 
Romsdal, ikke bare for hekkende, men 
også for fjærfellende ikke-hekkende 
gjess. Trolig skyldtes dette de gode 
beitemulighetene som lå i de gode 
forekomstene av ålegras. 

Klimaendringer
Fra Vega foreligger datoer for når den 
første grågåsa er sett hvert år fra 1971, 
og for når de første ungene er sett ved 
sjøen. Som figuren for dato for første 
individ viser, har det svingt litt fra år 
til år, men trenden er likevel ganske 
tydelig: Siden tidlig på 1970-tallet har 
grågåsa kommet tidligere og tidligere 
tilbake, og i snitt utgjør forskjellen tre 
uker. Tilsvarende viser datoene for før-
ste kull på sjøen at gjessene har hek-
ket tidligere og tidligere, og utviklingen 
har vært på samme nivå som for 
ankomstdatoene. 

En analyse viser om lag samme 
utvikling som vårtemperaturen i 
Nederland der norske gjess oppholder 
seg en til to måneder om våren før de 
trekker nordover. Denne tida bruker de 
til bl.a. å bygge opp kroppsreserver, 
noe som for mange arter er nødvendig 
for å kunne gjennomføre en vellykket 
hekkesesong. Like viktig for grågåsa 
er kanskje at en tidligere vår gjør at 
vekstsesongen i Nederland starter tid-
ligere. Da kan den bygge opp kondisjo-
nen tidligere enn før og være klar for å 
trekke nordover tidligere enn før. 

Ved at grågåsa på denne måten 
har endret sitt trekktidspunkt i takt 
med klimautviklingen reiser det også 
et spørsmål om hvor langt denne 
utviklingen kan tenkes å gå. Klimaet 
er i endring, og det er presentert en 
rekke scenarier for hvor mye tempe-
raturen kan komme til å stige i årene 
som kommer. Det kan være verdt å 
tenke litt over dette, særlig i forhold 

til framtidige jaktmuligheter. For i dag 
er det slik at når gjessene kommer tid-
lig, så drar de også tidlig. Men skal de 
fortsette å dra stadig tidligere, da blir 
det en utfordring å fastsette når jakta 
kan begynne.

I Sør-Sverige og andre steder i 
Europa, har også grågåsa endret sin 
årsrytme. I Skåne, der de fleste pleide 
å trekke sørover for vinteren, er det 
nå mange som har begynt å overvin-
tre nær hekkeplassen. Og det vil nok 
overraske mange å høre at grågåsa 
på sørligere breddegarder kan legge 
egg allerede i slutten av februar. Tidlig 
egglegging her har flere fordeler, bl.a. 
at ungene kan klekkes før vårflommen, 
som ellers ville ha ødelagt mange reir 
der disse ligger i vegetasjonsbeltet 
rundt en innsjø. 

Kan utviklingen tenkes å gå så langt 
i Norge? Kanskje helt i sør, men neppe 
lenger nord. I dag er det for stor varia-
sjon i vegetasjonsutviklingen og i hek-
ketida fra sør til nord i landet til at det 
vil være mulig. 

I Rogaland kan de første gåseun-
gene nå observeres i april, mens de 
første ungene ble klekt rundt St. Hans 
rundt Store Tamsøy i Porsangerfjorden 
i Finnmark. Noen observasjoner tyder 
likevel på at en del gjess helt i nord 

nå hekker tidligere enn den gjorde for 
noen år siden. Så langt har vi forsøkt 
om dette også kan kobles til en end-
ring i temperaturen i nord.

Men kanskje er heller ikke forkla-
ringen så enkel som at det er klima-
endringene som ligger bak. På 1970- 
og 1980-tallet har vi resultater som 
kan tyde på at grågåsa da la egg tidlig 
når våren var tidlig, og seint når våren 
var sein. På 1990-tallet synes dette å 
ha endret seg. Nå legger den egg svært 
tidlig, tilsynelatende uavhengig av 
hvordan våren er. Ikke bare kommer 
den tidlig, mange har også lagt merke 
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til at den oppholder seg kortere tid på 
innmarka før den trekker ut i myrene 
for å legge egg. 

Videre analyser av dataene kan 
kanskje vise hva som ligger bak 
denne endringen. Hvis beitemulig-
hetene i Nederland tidlig om våren 
er blitt bedre som følge av klima-
endringer og gjødsling, er det mulig 
at grågåsa nå kan bygge opp så store 
kroppsreserver før den trekker til 
Norge at den ikke trenger å beite på 
innmarka før egglegging. 

Med tidligere hekking klekker 
eggene tidligere, og ungene blir tidli-
gere flygedyktige og tidligere klare for 
høsttrekket. Dette skaper problemer 
for en fornuftig forvaltning av gåsa 
hvis en ønsker å begrense beiteska-
dene ved å kontrollere bestanden 
gjennom jakt. Men problemene kan 
løses, slik vi nå ser antydningen til 
i områder hvor det er gjort forsøk 
med en tidlig jaktstart, men med 
visse reguleringer av jakta. Så selv 
om «Grågås på sør e mot sommarn 
slem», slik Kari Bremnes skriver i sin 
sang om grågåsa, kan gåsejegeren 
fortsatt glede seg til neste jaktsesong 
i mange år framover, hvis jakta plan-
legges på en god måte.
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For en gåsejeger kan det være smart 
å sette seg inn i hva disse konfliktene 
består i. Og hvordan de kan forebyg-
ges. Da er det lettere, sammen med 
bonden, å legge opp til en vellykket 
jakt – for begge. 

Stadig flere bønder opplever at 
gjess gjør til dels stor skade på dyr-
ket mark. Det kan koste dem dyrt 
å måtte kjøpe tilleggsfôr for å sikre 
dyrene gjennom vinteren. Og det kan 
slite psykisk å komme i en situasjon 
der du frykter for å måtte redusere 
besetningen. 

Det er derfor viktig å redusere ska-
deomfanget så langt det kan la seg 
gjøre. Men måten det gjøres på, kan 
være avgjørende for hvor vellykket 
jakta vil være når den offisielle jakt-
sesongen åpner. Særlig når vi vet at 
grågåsa kan trekke så tidlig at en del 

av bestanden er ute av landet når jakta 
starter (J&F 4-08).

Innsikt kreves 
Jakt er en av flere måter å løse proble-
mene på, og sikkert nok den jegeren er 
mest interessert i. Jakta kan, hvis den 
fungerer bra, redusere bestanden og 
dermed bidra til å redusere probleme-
ne på lang sikt. Den kan også bidra til 
at gjessene holder seg mer i utmarka 
og dermed beiter mindre på innmarka. 
Men det finnes også en rekke andre 
tiltak som kan være aktuelle. 

Beiteskader har til nå vært utgangs-
punktet for de fleste lokale forvalt-
ningsplaner som er utarbeidet, dvs. de 
er utarbeidet med tanke på å løse et 
problem mer enn å legge til rette for en 
optimal høsting av en ressurs. Jegerne 
har en naturlig rolle i arbeidet med å 

utarbeide en lokal forvaltningsplan, 
men skal jobben der skjøttes bra, bør 
de ha en viss innsikt i både gåsas bio-
logi og atferd, og i bondens problemer 
og hvordan de kan reduseres. 

I særklasse 
De to arktiske gjessene står i en sær-
klasse, hvitkinngåsa ved at den er 
fredet hele året, og kortnebbgåsa ved 
at den hovedsakelig bare kan jaktes 
i Trøndelag under høsttrekket. En ny 
rapport viser at jaktuttaket kan økes 
uten at det får dramatiske konsekven-
ser for bestanden. Men det vil kreve 
bedre samarbeid mellom bønder og 
jegere skal en lykkes med dette. 

Utøves jakta på feil måte (og det er 
mange måter det kan gjøres på!), kan 
gjessene bli så stresset at siste utvei 
for dem er å starte høsttrekket en av de 

første dagene av jakta. Det er et utfall 
bonden kanskje kan være fornøyd med 
der og da, men neppe på lang sikt. Det 
reduserer ikke bestanden nevneverdig, 
og det vil være mange gjess som kom-
mer tilbake neste år.

Tidlig start på trekket kan gi jege-
ren lite utbytte av jakta. Han får jakte 
bare noen få dager, og utbyttet kan 
bli magert. Bommer han første dagen 
med hvor han har postert i forhold 
til trekket, kan neste skuddsjanse 
komme neste år. Hvis han gidder å 
komme tilbake, da. 

Både bonde og jeger kan ha nytte 
av at begge har innsikt i gåsas biologi 
og atferd - og hvordan jakta kan ses i 
sammenheng med andre forvaltnings-
tiltak som kan redusere beiteskadene. 
Lykkes de med det, kan vi kanskje 
klare å snu dagens forvaltning av 

grågåsa fra å ha fokus på skadeprob-
lemet, til å forvalte den som en ressurs 
for kystens tobeinte jegere.

To «typer» grågås
Det er viktig både for bonde og jeger å 
ha klart for seg hvilke grupper av gjess 
vi har med å gjøre i løpet av sesongen. 
For gås er ikke bare gås, selv om vi 
snakker om en og samme art. Grågåsa 
blir som regel forplantningsdyktig etter 
to-tre år, og vi skiller derfor ofte mel-
lom to grupper av gjess:

@   Hekkende gjess, som er familier  
med unger (= kull) 

@   Ikke-hekkende gjess (ett- og to-
åringer som ikke er forplantnings-
dyktige, og eldre fugler som mislyk-
kes med hekkingen dette året). Disse 
kalles ofte gjellgås eller unggås.

Det er viktig å kjenne til disse to grup-
pene, fordi både skadeomfang og mulige 
mottiltak kan være forskjellige. Også 
utøvelsen av jakta kan være forskjellig 
alt etter hvilke gjess en vil jakte på.

På hekkestedet
De hekkende gjessene oppholder 
seg på hekkestedet hele sommeren, 
mens de ikke-hekkende for en periode 
trekker til spesielle områder der de 
gjennomgår fjærskiftet (alle store vin-
gefjær felles samtidig, slik at de ikke 
blir flygedyktige igjen før nye fjær er 
vokst ut etter tre – fire uker). Slike plas-
ser for grågås finner vi særlig i Møre/
Trøndelag og på Helgelandskysten. 

Disse gjessene opptrer ofte i store 
flokker på flere hundre fugler, også 
langt unna deres hekkeområder. Dette 
gjelder både i mai/juni før de trekker 
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med landbruket, også i Norge.



jakt & fiske 6 @08   84 85 jakt & fiske 6 @08

For en gåsejeger kan det være smart 
å sette seg inn i hva disse konfliktene 
består i. Og hvordan de kan forebyg-
ges. Da er det lettere, sammen med 
bonden, å legge opp til en vellykket 
jakt – for begge. 

Stadig flere bønder opplever at 
gjess gjør til dels stor skade på dyr-
ket mark. Det kan koste dem dyrt 
å måtte kjøpe tilleggsfôr for å sikre 
dyrene gjennom vinteren. Og det kan 
slite psykisk å komme i en situasjon 
der du frykter for å måtte redusere 
besetningen. 

Det er derfor viktig å redusere ska-
deomfanget så langt det kan la seg 
gjøre. Men måten det gjøres på, kan 
være avgjørende for hvor vellykket 
jakta vil være når den offisielle jakt-
sesongen åpner. Særlig når vi vet at 
grågåsa kan trekke så tidlig at en del 

av bestanden er ute av landet når jakta 
starter (J&F 4-08).

Innsikt kreves 
Jakt er en av flere måter å løse proble-
mene på, og sikkert nok den jegeren er 
mest interessert i. Jakta kan, hvis den 
fungerer bra, redusere bestanden og 
dermed bidra til å redusere probleme-
ne på lang sikt. Den kan også bidra til 
at gjessene holder seg mer i utmarka 
og dermed beiter mindre på innmarka. 
Men det finnes også en rekke andre 
tiltak som kan være aktuelle. 

Beiteskader har til nå vært utgangs-
punktet for de fleste lokale forvalt-
ningsplaner som er utarbeidet, dvs. de 
er utarbeidet med tanke på å løse et 
problem mer enn å legge til rette for en 
optimal høsting av en ressurs. Jegerne 
har en naturlig rolle i arbeidet med å 

utarbeide en lokal forvaltningsplan, 
men skal jobben der skjøttes bra, bør 
de ha en viss innsikt i både gåsas bio-
logi og atferd, og i bondens problemer 
og hvordan de kan reduseres. 

I særklasse 
De to arktiske gjessene står i en sær-
klasse, hvitkinngåsa ved at den er 
fredet hele året, og kortnebbgåsa ved 
at den hovedsakelig bare kan jaktes 
i Trøndelag under høsttrekket. En ny 
rapport viser at jaktuttaket kan økes 
uten at det får dramatiske konsekven-
ser for bestanden. Men det vil kreve 
bedre samarbeid mellom bønder og 
jegere skal en lykkes med dette. 

Utøves jakta på feil måte (og det er 
mange måter det kan gjøres på!), kan 
gjessene bli så stresset at siste utvei 
for dem er å starte høsttrekket en av de 

første dagene av jakta. Det er et utfall 
bonden kanskje kan være fornøyd med 
der og da, men neppe på lang sikt. Det 
reduserer ikke bestanden nevneverdig, 
og det vil være mange gjess som kom-
mer tilbake neste år.

Tidlig start på trekket kan gi jege-
ren lite utbytte av jakta. Han får jakte 
bare noen få dager, og utbyttet kan 
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ikke bare gås. Både 
jeger og bonde bør 
vite hvilke grupper 
av gjess vi har med 
å gjøre i løpet av 
sesongen, påpeker 
artikkelforfatteren.
Denne jegeren har 
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foto: dag h. karlsen

De fleste av Europas gåsebestander har økt kraftig  
i antall, og for flere arter har dette gitt økte konflikter 
med landbruket, også i Norge.
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ut til områdene hvor fjærene skiftes og 
etter at de er blitt flygedyktige igjen.

Hva kan gjøres?
Vi skiller i hovedsak mellom to typer 
skadebegrensende tiltak:
@   Tiltak som kan holde gjess unna 

mark der den kan gjøre skade:
@   Skremming
@   Utgjerding, leplanting
@   Etablere friområder der gjessene kan 

beite uten å gjøre skade
@   Endringer av avlingstype og innhøs-

tingstid
@   Skjøtsel av øyer og holmer som kan 

fungere som friområder
@   Skjøtsel av annen utmark
@   Felling av skadegås.

@   Bestandsregulering, tiltak som lokalt 
gir færre gjess som kan gjøre skade:

@   Innsamling av egg, også etter 15. 
april når dette knyttes opp mot en 
forvaltningsplan

@   Jakt. Bestandsregulering av gjess bør 
fortrinnsvis skje gjennom ordinær 
jakt.

En kort gjennomgang av noen av de 
mest brukte metodene kan være nyttig 
for den som planlegger å benytte seg 
av dem, særlig fordi mange er ineffek-

tive når de ikke blir brukt på rette 
måten. 

Variasjoner må til
Det finnes nær sagt et utall måter 
– og kombinasjoner av disse – du kan 
skremme gjess på. En mer utførlig 
beskrivelse av noen av disse - med 
tips om effektiv bruk ut fra vår kunn-
skap om dette i dag – kan du få fra 
kommunen eller lese på internett  
(bl.a. brosjyren om beiteskade,  
www.bondelaget.no).

Det er som regel liten hjelp i å sette 
opp et skremsel - og la det bli med 
det. Gåsa venner seg meget fort til 
det meste. Selv hyledokker av plast 
som blåses opp, skremmer ikke gåsa 
etter et par dager - den kan da stå et 
par meter unna når dukken blåses 
opp. Gåsa vil knapt nok løfte på hodet 
for å beskue bråkmakeren. Jevnlige 
variasjoner av skremslet må til. Da kan 

det være lurt å sette f.eks. tøyman-
nen nær vei slik at det er lett å variere 
utseendet hver dag (bruk fantasien!). 
Dette nye vil gåsa trenge en dag eller 
to for å skjønne ikke er farlig. 

Kombiner tiltak!
Kombinasjoner av synsinntrykk og lyd 
er ofte langt mer virkningsfulle sam-
men enn hver for seg. Her er det viktig 
å lære seg litt om gåsa, som hvordan 
den reagerer på små forandringer i 
landskapet, menneskelig atferd m.m.

Skal en bruke hund, bør man vurdere 
to alternativer:
@   Bruke en gjeterhund, f.eks. skotsk 

fårehund, som ikke vil springe rett 
på, men kretse rundt gjessene og 
stresse dem. 

@   Sette hunden i en lang løpestreng 
langs kanten av marka, gjerne med 
en skog eller annen vegetasjon som 
bakgrunn. 

Gjess beiter normalt et stykke unna 
skog og annen høy vegetasjon. De 
frykter at f.eks. en rev skal kunne 
foreta et overraskende angrep. Men 
når dette aldri skjer, taper gjessene 
frykten for dette og beiter helt inn til 
skogkanten. 

Gjerder kan være effektive mot kull 
der disse vanligvis går fra stranda og 
opp på marka. Gjerdet kan være av 
typen sauenetting hvis det skal kom-
bineres med dyr på beite, eller bare et 
lavt plankegjerde som kan lages slik at 
det enkelt kan hektes på eller av etter 
behov. Et nettinggjerde i fjærekanten 
kan, dersom det står ute hele året, lett 
bli fullt av tang og tare.

Til naboen?
Skremming uten friområder løser som 
regel ikke problemet med beiteskader, 
det bare flytter det til naboen – som 
skremmer gåsa videre til neste nabo 
- eller tilbake til deg selv. Slik kan det 
fortsette, enten til gåsa gir opp og trek-
ker vekk fra området, eller den finner 

en «fredet» flekk der ingen kommer for 
å jage den vekk. Dette er greit hvis det 
er snakk om et friområde som er avsatt 
som gåsebeite, men ikke fullt så greit 
hvis bonden som nå får «gleden» av 
å være vert for gjessene, ikke er klar 
over hva som skjer. Og mye skremming 
på denne måten gjør ikke jakta lettere 
for jegeren!

Felles friområder
Med friområde menes her et område 
der gåsa tillates å beite fritt, enten 
hele eller deler av sesongen. Friom-
råder kan etableres av den enkelte 
grunneier alene, f.eks. på en del av 
marka nærmest sjøen, ved å sette 
av en teig som ligger litt for seg selv 
(noen gir på denne måten litt av 
annenslåtten til gåsa), ved å overfla-
tedyrke et nytt område, eller ved å 
skjøtte annen mark som ligger brakk. 

Dette kan gjerne kombineres med 
husdyrbeiting for å hindre gjengro-
ing og forringelse av arealet for gåsa. 
Gårdbrukerne bør se på muligheter for 

å legge til rette husdyrbeite på en slik 
måte at det også virker som attraktive 
friområder for gås. Når jakta begynner, 
har også gåsa behov for friområder, 
men dette er ofte helt andre områder 
enn de som er aktuelle som frie beite-
områder.

Friområder kan (best?) etableres i 
fellesskap av flere grunneiere, slik at 
flere kan dele på arbeidet med å eta-
blere friområdet. Det kan også skjøttes 
på en enkel måte, gjennom slått, litt 
gjødsling eller tilsåing med plantearter 
som er snadder for gåsa. Her kan også 
de ivrigste jegerne gjør en innsats ved 
å hjelpe til med å få etablert et slikt 
friområde. Da er kanskje sjansen for å 
få slippe til under jakta gode?

Friområder kombinert med skrem-
ming bort fra områder gåsa ikke får 
beite på, vil ofte være det beste tiltaket 
for å unngå skader der en vil unngå 
dette!

Der kullene gjør skade, kan disse 
lett holdes unna dyrket mark så lenge 
de ikke kan fly. Da kan mye skade 

HJELPEMIDLER: Gass
kanon kan være et 
godt hjelpemiddel 

for å holde gåse
flokkene i sjakk.

Jakta kan, hvis den fungerer bra, redusere bestanden 
og bidra til å redusere problemene på lang sikt.
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vIKTIG: Fuglemannen må stadig forandres for  
at den skal ha noen avskrekkende virkning. 

Et gammelt 
problem
«Graae Gaasen. Denne er meget 
almindelig ude i Øerne og and-
retter stor skade paa Agerne. 
Indbyggerne maae derfore 
sætte Snorer omkring Agrene, 
hvilket afskrekker Gaasen fra 
at nærme sig.» Fra: I.A. Heltzen, 
Ranens Beskrivelse, 1834.

«Grågåsa beskyldes for å 
spise store mengder multer og 
 utryddes derfor med vilje av 
mange væreiere.» Fra: T. Soot
Ryen, Egg og dunvær i Troms 
fylke, 1941 

være unngått – og en har mer tid til  
å løse andre problemer etter hvert. Det 
er ikke nødvendig å gape for høyt til å 
begynne med, begynn der du tror du 
vil få best virkning.

Forvaltning nå!  
Grågåsa er i ferd med å etablere seg 
på stadig nye områder, og trekker bl.a. 
stadig lenger innover i flere fjorder. 
To – tre par med små unger som opp-
fattes som et hyggelig innslag, kan 
fort bli til en stor flokk som tar for mye 
gress. Og da endres ofte holdningen til 
gåsa fort! 

Blir flokken for stor, kan det være 
for seint å holde bestanden i sjakk 
gjennom ordinær jakt. Bonden bør 
derfor råd om hva som kan gjøres før 
han har et problem. Og kontakt med 
en jeger kan hjelpe mye, hvis jegeren 
kan sine saker.
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En jeger som prøver seg på gås for 
første gang, bør ha gjort seg kjent med 
både gåsas atferd og hvordan jakta på 
den skiller seg fra jakt på andre arter. 
Da kan du lykkes med jakta, og – ikke 
minst - unngå å ødelegge jakta for 
andre jegere. Jakt på gås regnes som 
en krevende jaktform, som lett kan 
mislykkes. Det er mange eksempler 
på gåsejegere som ut fra sin oppførsel 
røper at de ikke vet så mye om hva de 
holder på med. 

I sin forvaltningsplan for gjess har 
Direktoratet for naturforvaltning skis-
sert tre viktige oppgaver for oppnå en 
fleksibel og hensiktsmessig forvaltning 
av gåsebestandene der den første 
er: Bærekraftig høsting av jaktbare 
bestander skal gis riktige rammevilkår, 
slik at jakt fungerer både som et effek-
tivt forvaltningsverktøy og et attraktivt 
fritidstilbud.

Forvaltningsplanen legger dermed 
opp til at jakt skal være et viktig red-
skap for forvaltningen for å regulere 
bestanden av grågås, der dette er 
ønskelig eller nødvendig, og det vil 
være alvorlig for en rekke lokale for-
valtningsplaner for grågås hvis jakta 
mister sin betydning her.

Vær derfor oppmerksom på at du 
som gåsejeger kan ha en viktig rolle i 
å oppnå dette. Det vil derfor ikke alltid 
være fritt fram for å jakte slik du selv 
vil. Grunneieren kan også ha noen 
tanker om hvordan jakta skal gjennom-
føres – og når og hvor - for å løse noen 
av hans problemer med en økende 
gåsebestand.

Hva kan du jakte på?
Spørsmålet er ikke så merkelig som 
det først kan se ut som. Det kan 
avhenge av hvor du er. Noen - og kan-
skje de fleste steder - vil en jeger bare 
jakte på en lokal bestand av hekkende 
gjess. Andre steder, særlig i områder 
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forsker i nina

Gråsgåsa er et ettertraktet, 
men vanskelig jaktobjekt. Hva skal 

til for å bli en god gåsejeger?

nær viktige fjærfellingsområder, kan 
de første gjessene som trekker inn på 
dyrket mark, være flokker av ikke-hek-
kende gjess når disse er ferdige med 
fjærskiftet. Disse gjessene kan gjøre 
stor skade på dyrket mark, og i flere 
områder er jakta forskjøvet fram i tid 
for bl.a. å redusere skadeomfanget

For begge grupper kan jakta imid-
lertid bli kortvarig hvis det jaktes for 
hardt, slik at gjessene trekker sørover 
tidligere enn de ellers ville ha gjort. 

Andre steder kan det jaktes på 
gjess som mellomlander under trekket, 
og det byr igjen på andre muligheter 
og utfordringer for jegeren. Midtnorske 
gjess kan stoppe for bare en dag eller 
to, og da gjelder det å utnytte mulig-
hetene mens de er der. På noen raste-
plasser for de nordnorske grågjessene, 
kan det derimot ofte jaktes til langt ut i 
september og oktober.

Som gåsejeger kan du vite at gjes-

sene tidlig i august ennå ikke har 
avsluttet fjærveksten og dermed ikke 
fullt ut har gjenvunnet full flygeevne 
og manøvreringsevne. Gjessene er 
derfor fortsatt mer sky og forsiktige 
enn den andre deler av året. Dette gjør 
nok den tidlige jakta på grågås til en 
større utfordring enn i «gamle dager», 
da en kunne jakte på gjessene til langt 
utover høsten. Eller som nå, der en 
kan jakta på de sene trekkflokkene 
eller de islandske gjessene som gjerne 
dukker opp fra slutten av oktober.

Hvor og hvordan?
Å prøve å svare på spørsmålet om 
hvordan jakta bør foregå for en som 
ikke har jaktet selv, kan fort få noen 
jegere til å hoppe i stolen. Men etter 
mange år i nær kontakt med jegere, 
skal jeg likevel prøve å formidle noen 
inntrykk fra jakta.

Mange har vokst opp med gåse-

jakta fra barnsbein av, og har lært av 
fedre (mødre er sjelden på jakt) eller 
jaktkamerater hvor og hvordan gåsa 
skal jaktes. Og mange har utvilsomt 
gått en god skole og blitt dyktige 
jegere. Problemet mange imidlertid 
ikke ser, er at jaktmåter som fungerte 
bra da det bare var noen få som jaktet, 
ikke nødvendigvis vil gjøre det når 
jegerne ligger tett som knottsvermene 
en stille morgenstund. Særlig ikke når 
noen jegere ikke er kjent med gåsejakt 
og begår mang en nybegynnerfeil.

Jeg har gjennom mange år sett 
gåsejegere oppføre seg som om det 
var andre fugler de jaktet på. Jegere 
har vandret langs vannkanten med 
hagla klar, som om det var ender eller 
bekkasiner de jaktet på. Noen har reist 
seg fra posten for å forsøke å nærme 
seg gjessene helt åpenlyst når disse 
har vært for langt unna. Andre har fun-
net seg en post i myra der gjessene 

garantert vil se dem på kilometers 
avstand. Jegerforeninger og andre har 
her en klar oppgave i å skolere nye 
gåsejegere...

Andre har forsøkt å drive gjes-
sene mot jegere som ligger postert i 
utkanten av marka, som om det var 
fasanjakt de var ute på. Det er mulig 
at slik jakt kan lykkes noen ganger, 
men forstyrringseffekten vil være så 
formidabel at gjessene neppe kommer 
tilbake til den marka på mange dager, 
og kanskje ikke i det hele tatt før de 
drar sørover.

Klassisk feil
En klassisk feil mange jegere begår i 
Norge, er å postere eller jakte på gjes-
sene på de områdene de er vant å 
søke seg til når de blir uroet. Nå er det 
riktig nok mange steder det er vanske-
lig å jakte uten å komme nær et slikt 
område. Men da er det viktig at jakta 

tilpasses slik at gjessene ikke hele 
tiden blir forstyrret. Da kan de fort føle 
at det som burde være et friområdet 
for dem, er utrygt. I beste fall finner de 
seg da et annet område, i verste fall 
stikker de av.

I Danmark jaktes det flere steder 
ved at jegere posterer mellom overnat-
tingsstedet og beiteområdet til gjes-
sene. På den måten blir ikke gjessene 
minimalt forstyrret. Er en da heldig 
med posten, kan en felle svært mange 
gjess etter hvert som småflokker trek-
ker over posten. Jeg kom en gang i 
kontakt med en jeger som hadde skutt 
67 gjess på en morgen. Men fra Spania 
er det visstnok langt høyere antall...

En lokal viltforvalter i Danmark 
ble spurt om hvorfor de ikke jaktet 
nær en innsjø der et par tusen gjess 
hvilte i løpet av dagen. Og svaret var 
tankevekkende for en som da bare var 
vant med gåsejakta i Norge: Jo da, de 

TRÅ VARSOMT: Jakta 
må foregå slik at 
gåsa ikke blir unø
dig forstyrret. Gjør 
en ikke det, kan 
gåsa fort ta flukten.
illustrasjonsfoto: roy 

mangsersnes,  

nn/samfoto.
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En jeger som prøver seg på gås for 
første gang, bør ha gjort seg kjent med 
både gåsas atferd og hvordan jakta på 
den skiller seg fra jakt på andre arter. 
Da kan du lykkes med jakta, og – ikke 
minst - unngå å ødelegge jakta for 
andre jegere. Jakt på gås regnes som 
en krevende jaktform, som lett kan 
mislykkes. Det er mange eksempler 
på gåsejegere som ut fra sin oppførsel 
røper at de ikke vet så mye om hva de 
holder på med. 

I sin forvaltningsplan for gjess har 
Direktoratet for naturforvaltning skis-
sert tre viktige oppgaver for oppnå en 
fleksibel og hensiktsmessig forvaltning 
av gåsebestandene der den første 
er: Bærekraftig høsting av jaktbare 
bestander skal gis riktige rammevilkår, 
slik at jakt fungerer både som et effek-
tivt forvaltningsverktøy og et attraktivt 
fritidstilbud.

Forvaltningsplanen legger dermed 
opp til at jakt skal være et viktig red-
skap for forvaltningen for å regulere 
bestanden av grågås, der dette er 
ønskelig eller nødvendig, og det vil 
være alvorlig for en rekke lokale for-
valtningsplaner for grågås hvis jakta 
mister sin betydning her.

Vær derfor oppmerksom på at du 
som gåsejeger kan ha en viktig rolle i 
å oppnå dette. Det vil derfor ikke alltid 
være fritt fram for å jakte slik du selv 
vil. Grunneieren kan også ha noen 
tanker om hvordan jakta skal gjennom-
føres – og når og hvor - for å løse noen 
av hans problemer med en økende 
gåsebestand.

Hva kan du jakte på?
Spørsmålet er ikke så merkelig som 
det først kan se ut som. Det kan 
avhenge av hvor du er. Noen - og kan-
skje de fleste steder - vil en jeger bare 
jakte på en lokal bestand av hekkende 
gjess. Andre steder, særlig i områder 
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av arne follestad
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Gråsgåsa er et ettertraktet, 
men vanskelig jaktobjekt. Hva skal 

til for å bli en god gåsejeger?

nær viktige fjærfellingsområder, kan 
de første gjessene som trekker inn på 
dyrket mark, være flokker av ikke-hek-
kende gjess når disse er ferdige med 
fjærskiftet. Disse gjessene kan gjøre 
stor skade på dyrket mark, og i flere 
områder er jakta forskjøvet fram i tid 
for bl.a. å redusere skadeomfanget

For begge grupper kan jakta imid-
lertid bli kortvarig hvis det jaktes for 
hardt, slik at gjessene trekker sørover 
tidligere enn de ellers ville ha gjort. 

Andre steder kan det jaktes på 
gjess som mellomlander under trekket, 
og det byr igjen på andre muligheter 
og utfordringer for jegeren. Midtnorske 
gjess kan stoppe for bare en dag eller 
to, og da gjelder det å utnytte mulig-
hetene mens de er der. På noen raste-
plasser for de nordnorske grågjessene, 
kan det derimot ofte jaktes til langt ut i 
september og oktober.

Som gåsejeger kan du vite at gjes-

sene tidlig i august ennå ikke har 
avsluttet fjærveksten og dermed ikke 
fullt ut har gjenvunnet full flygeevne 
og manøvreringsevne. Gjessene er 
derfor fortsatt mer sky og forsiktige 
enn den andre deler av året. Dette gjør 
nok den tidlige jakta på grågås til en 
større utfordring enn i «gamle dager», 
da en kunne jakte på gjessene til langt 
utover høsten. Eller som nå, der en 
kan jakta på de sene trekkflokkene 
eller de islandske gjessene som gjerne 
dukker opp fra slutten av oktober.

Hvor og hvordan?
Å prøve å svare på spørsmålet om 
hvordan jakta bør foregå for en som 
ikke har jaktet selv, kan fort få noen 
jegere til å hoppe i stolen. Men etter 
mange år i nær kontakt med jegere, 
skal jeg likevel prøve å formidle noen 
inntrykk fra jakta.

Mange har vokst opp med gåse-

jakta fra barnsbein av, og har lært av 
fedre (mødre er sjelden på jakt) eller 
jaktkamerater hvor og hvordan gåsa 
skal jaktes. Og mange har utvilsomt 
gått en god skole og blitt dyktige 
jegere. Problemet mange imidlertid 
ikke ser, er at jaktmåter som fungerte 
bra da det bare var noen få som jaktet, 
ikke nødvendigvis vil gjøre det når 
jegerne ligger tett som knottsvermene 
en stille morgenstund. Særlig ikke når 
noen jegere ikke er kjent med gåsejakt 
og begår mang en nybegynnerfeil.

Jeg har gjennom mange år sett 
gåsejegere oppføre seg som om det 
var andre fugler de jaktet på. Jegere 
har vandret langs vannkanten med 
hagla klar, som om det var ender eller 
bekkasiner de jaktet på. Noen har reist 
seg fra posten for å forsøke å nærme 
seg gjessene helt åpenlyst når disse 
har vært for langt unna. Andre har fun-
net seg en post i myra der gjessene 

garantert vil se dem på kilometers 
avstand. Jegerforeninger og andre har 
her en klar oppgave i å skolere nye 
gåsejegere...

Andre har forsøkt å drive gjes-
sene mot jegere som ligger postert i 
utkanten av marka, som om det var 
fasanjakt de var ute på. Det er mulig 
at slik jakt kan lykkes noen ganger, 
men forstyrringseffekten vil være så 
formidabel at gjessene neppe kommer 
tilbake til den marka på mange dager, 
og kanskje ikke i det hele tatt før de 
drar sørover.

Klassisk feil
En klassisk feil mange jegere begår i 
Norge, er å postere eller jakte på gjes-
sene på de områdene de er vant å 
søke seg til når de blir uroet. Nå er det 
riktig nok mange steder det er vanske-
lig å jakte uten å komme nær et slikt 
område. Men da er det viktig at jakta 

tilpasses slik at gjessene ikke hele 
tiden blir forstyrret. Da kan de fort føle 
at det som burde være et friområdet 
for dem, er utrygt. I beste fall finner de 
seg da et annet område, i verste fall 
stikker de av.

I Danmark jaktes det flere steder 
ved at jegere posterer mellom overnat-
tingsstedet og beiteområdet til gjes-
sene. På den måten blir ikke gjessene 
minimalt forstyrret. Er en da heldig 
med posten, kan en felle svært mange 
gjess etter hvert som småflokker trek-
ker over posten. Jeg kom en gang i 
kontakt med en jeger som hadde skutt 
67 gjess på en morgen. Men fra Spania 
er det visstnok langt høyere antall...

En lokal viltforvalter i Danmark 
ble spurt om hvorfor de ikke jaktet 
nær en innsjø der et par tusen gjess 
hvilte i løpet av dagen. Og svaret var 
tankevekkende for en som da bare var 
vant med gåsejakta i Norge: Jo da, de 
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Jeg har sett en rekke eksempler  
på at jegere kvelden før jaktstart har 

rekognosert på en slik måte at gåsa er blitt 
skremt vekk fra beiteområdet.

kunne godt ha jaktet der og felt et par 
hundre gjess de første dagene, men 
etter det ville det ikke være noen flere 
gjess igjen å jakte på. Hvorfor er vi 
da så ivrige etter å jakte nettopp på 
denne måten i Norge? 

En annen interessant kommentar 
fikk jeg fra noen jegere som drev 
såkalt skadefelling. De jaktet bare 
tredje hver dag, slik at gjessene skulle 
få nødvendig ro mellom hver jaktdag. 
Disse jegerne var alene om skadefel-
lingen, og visste at ingen andre ville 
jakte i deres selvvalgte jaktpauser. 
Heller ikke i Danmark ble det jaktet 
hver dag, på de store herregårdene der 
jakta var styrt av den lokale skytten, 
jaktet de gjerne bare hver helg, eller 
på dager med godt jaktvær, gjerne 
med regn og sterk vind. Da kan gjes-
sene fly i lav høyde når de trekker ut 
mot beitemarkene.  

Tidlig jaktstart
I kommuner med en lokal forvaltnings-
plan (se J&F 6-08), er det nå mulig å 
innføre jaktstart inntil 15 dager tidligere 
enn ordinær jaktstart. Har ikke den kom-
munen du jakter i en slik plan, kan du 
selv ta et initiativ for å få utarbeidet en. 
Tidlig jaktstart kan ha flere fordeler for 
både jeger og bonde. Jaktsesongen kan 
bli forlenget, og beiteskadene kan bli 
redusert såpass mye at de kan bli til å 
leve med. I en slik situasjon ligger det 
bedre til rette for å forvalte grågåsa som 
en (jakt) ressurs og ikke som et problem.

Tidlig jaktstart er i de tilfeller den 
er godkjent, gjerne begrenset til dyrket 
mark i den første delen av jakta. Da vil 

gåsa skremmes vekk fra dyrket mark 
en del av døgnet (skadeproblemet blir 
mindre) og all utmark blir friområder 
(gjessene vil ikke da så fort trekke sør-
over, og jakta blir forlenget). Forlenget 
jakt gir flere jegere muligheten til å lyk-
kes med jakta om de ikke kommer på 
skuddhold første dag, eller bommer. 

Ikke-hekkende gjess
De første gjessene som trekker inn 
mot og beiter på dyrket mark etter 
fjærfellingen, er ofte flokker av ikke-
hekkende gjess. Ved en tidlig jaktstart 
kan en dermed få felt mange av disse, 
før kullene etter hvert også trekker opp 
fra oppvekstområdene nede ved sjøen 
(men her er det mange lokale forskjel-
ler!). I 1988 ble hele 225 av 233 ikke-
hekkende gjess som ble merket med 
halsringer fra Frøya til Vega, seinere 
sett utenlands. Dette resultatet viser 
at på den tida ble nesten ingen ikke-
hekkende gjess skutt under jakta. De 
hadde allerede startet trekket sørover. 
I dag felles det en ikke ubetydelig 
andel ikke-hekkende gjess der jakta er 
tilrettelagt for dette.

Dersom en tidlig jaktstart letter 
trykket på de hekkende gjessene, kan 
dette også ha en klar positiv side. Elg-
jegerne skyter ikke kua fra kalven, som 
da vil ha mindre sjanser til å klare seg 
gjennom vinteren. Men hva gjør vi i 
gåsejakta? Der skyter vi ofte minst en 
av foreldrefuglene. Undersøkelser hos 
andre gjess har vist at unger som ikke 
følges av begge foreldrene gjennom 
vinteren, har lavere overlevelse enn  
de som kan lære av sine foreldre, og 
der familien sammen kan forsvare til-
gangen til de beste plassene.

Rekognosering – eller ikke?
Rekognosering, eller det å gjøre seg 
kjent med hvor gåsa oppholder seg 
og hvordan den bruker ulike deler av 
jaktområdet, kan være en viktig del av 
forberedelsene til jakta for å sikre et 
vellykket resultat. Men hvorfor da et 
spørsmålstegn med dette? Jo, fordi  
jeg har sett en rekke eksempler på at 

jegere kvelden før jaktstart har rekog-
nosert på en slik måte at gåsa er blitt 
skremt vekk fra beiteområdet. 

Gåsa er svært sky og oppmerksom 
på endringer i vår atferd – som når 
noen stopper bilen, ruller ned vinduet 
og løfter en kikkert for å studere gjes-
sene og terrenget. Og jegeren skjønner 
ikke bæra av hvorfor ikke gjessene 
ville gå ned på denne marka dagen 
etter. Det var da to hundre gjess om 
beitet der i går kveld!

Ofte er det tilreisende jegere som 
er for ivrige kvelden før jaktstarten, og 
det kan klart være uheldig hvis mange 
jegere raser rundt for å finne ut hvor 
gåsa er, og sågar går ut i terrenget for 
å finne en god plass å postere neste 
morgen. Lokale jegere har hatt mulig-
heten til å følge med gåsa over lang 
tid, og vet hvor de skal sette seg. Hvis 
da ikke andre forstyrrer gåsa så mye at 
gåsa «lurer» også dem. 

Avstandsbestemmelse
Gåsa er hardskutt, og det tilsier skudd 
på ikke altfor lange hold. Noen jegere 
sier at de med hagle ikke skyter på 
hold over 25 meter, og merker med 
pinner på marka hvor langt ut dette 
er. Men meningene er mildt sagt delte 
om hvorvidt dette er en fornuftig mins-
teavstand, bl.a. i forhold til kaliber og 
ammunisjon, eller om gåsa er i flukt 
eller står på bakken. 

Likevel opplever mange jegere at 
andre (men aldri dem selv…) skyter på 
mye lengre hold. Noen ganger fyres det 
av på både 100 og 150 meters hold. 
Ikke bare kan dette medføre skadesky-
ting, det kan også ødelegge en skudd-
sjanse for en annen jeger som ligger 
i nærheten. For en jeger er vel noe av 
det verste som kan skje at en opplagt 
skuddsjanse – der adrenalinet koker i 
blodet når du ser gjessene nærme seg 
– plutselig er ødelagt fordi en annen 
jeger har brent av skudd på altfor langt 
hold. Etter en slik opplevelse av jakta 
kan det godt være at jegeren har fått 
nok av gåsejakta og finner noe annet  
å gjøre neste år.

Jakt eller skadefelling?
Det synes flere steder å være en 
tendens til at en god del gjess 
jaktes – eller felles – innenfor 
rammen av såkalt skadefel-
ling. Flere steder fortelles det 
nå om omfattende felling både 
om våren, og lenge før jakta 
be gynner om høsten. Flere jeg 
har snakket med, forteller at de 
har skutt den gåsa de vil ha og 
er ferdige med årets jakt før den 

egentlig skulle begynne. Er det 
slik vi vil ha det?

Skadefelling skal være et 
mulig tiltak for å begrense bei-
teskader på dyrket mark. Ikke et 
skalkeskjul for en jeger til å få 
jakte gås mer ut fra når han selv 
vil, og før andre jegere får slippe 
til. Vi ser at dette skjer, i alle fall 
noen steder, men hvem gjør noe 
med det?

Etter flere års undersøkelser knyttet til jakta på grågås, sitter 
jeg med et klart innrykk av at interessen for jakt på grågås er 
(sterkt?) fallende. Dette kan skyldes flere forhold:

Økning i bestandene av hjort og rådyr gir andre jakt-
muligheter enn tidligere, da grågåsjakta ofte var eneste reelle 
jakttilbud for jegere bosatt langs kysten, særlig etter at flere 
sjøfuglarter ble fredet eller fikk sterkt begrenset jakttid. Flere 
tidligere ivrige – og dyktige gåsejegere – sier som svar på 
hvorfor de ikke lenger jakter grågås, at de nå velger å bruke 
den tida de kan sette av til jakt, til rådyr eller hjort. 
@   Endringer i grågåsas årssyklus har endret seg så kraftig de 

siste årene at jakta nå starter i sommerferien for mange. 
Dermed mister mange muligheten for å jakte de første 
dagene av jakta, og om de går ut på jakt seinere, er det bare 
for en dag eller to. Det er også en god mulighet for at det da 
er lite gås igjen å jakte på.

@   Dårlig tilrettelegging eller langholdsskyting har gitt dem noen 
sure opplevelser, slik at de ikke fristes av å prøve seg flere 
ganger.

@   Få jegere vil føle seg fristet av å starte jakta i et område 
der andre har drevet skadefelling over lengre tid. Da er det 
gjerne lite gås igjen, om noen, og gjessene som er igjen er 
blitt sky. Alternativet kan være å jakte i et annet område, 
men hvor skal det være? 

@   Muligheten for fugleinfluensa gjorde at flere jegere i 2006 valg-
te å kutte ut jakta. Kanskje ikke så rart med det medie sir kuset 
som var omkring fugleinfluensaen da den var førstesidestoff i 
avisene og de konkurrerte om å dramatisere saken best mulig. 
Utfordringen for både lokale og sentrale aktører vil være å sikre 
at interessen for gåsejakt kan opprettholdes, innenfor de ram-
mer en ønsker å ha for gåsejakta.

HARDSKUTT: Gåsa 
er hardskutt. Det 

tilsier skudd på 
korte  hold. 

illustrasjonsfoto: 

kjell-erik moseid,  

nn/samfoto

Skitt jakt!
Har du som gåsejeger, eller kommende gåsejeger, gjort dine forberedelser 
til jakta, er det etter dette bare å ønske skitt jakt – og mange fine natur-
opplevelser selv om du ikke skulle lykkes første gangen! For husk, alle 
dere som stille jaktterreng til disposisjon, at en fornøyd gåsejeger kommer 
kanskje tilbake neste år. Etter noen år i lakseelva, uten å få en eneste fisk, 
minnes jeg fortsatt disse fisketurene med glede. Det ville jeg garantert 
ikke ha gjort om årsaken til at jeg ikke fikk fisk, var at det sto en annen  
kar på andre sida og kastet stein for å skremme vekk fisken…

Synkende 
jaktinteresse
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Jeg har sett en rekke eksempler  
på at jegere kvelden før jaktstart har 

rekognosert på en slik måte at gåsa er blitt 
skremt vekk fra beiteområdet.

kunne godt ha jaktet der og felt et par 
hundre gjess de første dagene, men 
etter det ville det ikke være noen flere 
gjess igjen å jakte på. Hvorfor er vi 
da så ivrige etter å jakte nettopp på 
denne måten i Norge? 

En annen interessant kommentar 
fikk jeg fra noen jegere som drev 
såkalt skadefelling. De jaktet bare 
tredje hver dag, slik at gjessene skulle 
få nødvendig ro mellom hver jaktdag. 
Disse jegerne var alene om skadefel-
lingen, og visste at ingen andre ville 
jakte i deres selvvalgte jaktpauser. 
Heller ikke i Danmark ble det jaktet 
hver dag, på de store herregårdene der 
jakta var styrt av den lokale skytten, 
jaktet de gjerne bare hver helg, eller 
på dager med godt jaktvær, gjerne 
med regn og sterk vind. Da kan gjes-
sene fly i lav høyde når de trekker ut 
mot beitemarkene.  

Tidlig jaktstart
I kommuner med en lokal forvaltnings-
plan (se J&F 6-08), er det nå mulig å 
innføre jaktstart inntil 15 dager tidligere 
enn ordinær jaktstart. Har ikke den kom-
munen du jakter i en slik plan, kan du 
selv ta et initiativ for å få utarbeidet en. 
Tidlig jaktstart kan ha flere fordeler for 
både jeger og bonde. Jaktsesongen kan 
bli forlenget, og beiteskadene kan bli 
redusert såpass mye at de kan bli til å 
leve med. I en slik situasjon ligger det 
bedre til rette for å forvalte grågåsa som 
en (jakt) ressurs og ikke som et problem.

Tidlig jaktstart er i de tilfeller den 
er godkjent, gjerne begrenset til dyrket 
mark i den første delen av jakta. Da vil 

gåsa skremmes vekk fra dyrket mark 
en del av døgnet (skadeproblemet blir 
mindre) og all utmark blir friområder 
(gjessene vil ikke da så fort trekke sør-
over, og jakta blir forlenget). Forlenget 
jakt gir flere jegere muligheten til å lyk-
kes med jakta om de ikke kommer på 
skuddhold første dag, eller bommer. 

Ikke-hekkende gjess
De første gjessene som trekker inn 
mot og beiter på dyrket mark etter 
fjærfellingen, er ofte flokker av ikke-
hekkende gjess. Ved en tidlig jaktstart 
kan en dermed få felt mange av disse, 
før kullene etter hvert også trekker opp 
fra oppvekstområdene nede ved sjøen 
(men her er det mange lokale forskjel-
ler!). I 1988 ble hele 225 av 233 ikke-
hekkende gjess som ble merket med 
halsringer fra Frøya til Vega, seinere 
sett utenlands. Dette resultatet viser 
at på den tida ble nesten ingen ikke-
hekkende gjess skutt under jakta. De 
hadde allerede startet trekket sørover. 
I dag felles det en ikke ubetydelig 
andel ikke-hekkende gjess der jakta er 
tilrettelagt for dette.

Dersom en tidlig jaktstart letter 
trykket på de hekkende gjessene, kan 
dette også ha en klar positiv side. Elg-
jegerne skyter ikke kua fra kalven, som 
da vil ha mindre sjanser til å klare seg 
gjennom vinteren. Men hva gjør vi i 
gåsejakta? Der skyter vi ofte minst en 
av foreldrefuglene. Undersøkelser hos 
andre gjess har vist at unger som ikke 
følges av begge foreldrene gjennom 
vinteren, har lavere overlevelse enn  
de som kan lære av sine foreldre, og 
der familien sammen kan forsvare til-
gangen til de beste plassene.

Rekognosering – eller ikke?
Rekognosering, eller det å gjøre seg 
kjent med hvor gåsa oppholder seg 
og hvordan den bruker ulike deler av 
jaktområdet, kan være en viktig del av 
forberedelsene til jakta for å sikre et 
vellykket resultat. Men hvorfor da et 
spørsmålstegn med dette? Jo, fordi  
jeg har sett en rekke eksempler på at 

jegere kvelden før jaktstart har rekog-
nosert på en slik måte at gåsa er blitt 
skremt vekk fra beiteområdet. 

Gåsa er svært sky og oppmerksom 
på endringer i vår atferd – som når 
noen stopper bilen, ruller ned vinduet 
og løfter en kikkert for å studere gjes-
sene og terrenget. Og jegeren skjønner 
ikke bæra av hvorfor ikke gjessene 
ville gå ned på denne marka dagen 
etter. Det var da to hundre gjess om 
beitet der i går kveld!

Ofte er det tilreisende jegere som 
er for ivrige kvelden før jaktstarten, og 
det kan klart være uheldig hvis mange 
jegere raser rundt for å finne ut hvor 
gåsa er, og sågar går ut i terrenget for 
å finne en god plass å postere neste 
morgen. Lokale jegere har hatt mulig-
heten til å følge med gåsa over lang 
tid, og vet hvor de skal sette seg. Hvis 
da ikke andre forstyrrer gåsa så mye at 
gåsa «lurer» også dem. 

Avstandsbestemmelse
Gåsa er hardskutt, og det tilsier skudd 
på ikke altfor lange hold. Noen jegere 
sier at de med hagle ikke skyter på 
hold over 25 meter, og merker med 
pinner på marka hvor langt ut dette 
er. Men meningene er mildt sagt delte 
om hvorvidt dette er en fornuftig mins-
teavstand, bl.a. i forhold til kaliber og 
ammunisjon, eller om gåsa er i flukt 
eller står på bakken. 

Likevel opplever mange jegere at 
andre (men aldri dem selv…) skyter på 
mye lengre hold. Noen ganger fyres det 
av på både 100 og 150 meters hold. 
Ikke bare kan dette medføre skadesky-
ting, det kan også ødelegge en skudd-
sjanse for en annen jeger som ligger 
i nærheten. For en jeger er vel noe av 
det verste som kan skje at en opplagt 
skuddsjanse – der adrenalinet koker i 
blodet når du ser gjessene nærme seg 
– plutselig er ødelagt fordi en annen 
jeger har brent av skudd på altfor langt 
hold. Etter en slik opplevelse av jakta 
kan det godt være at jegeren har fått 
nok av gåsejakta og finner noe annet  
å gjøre neste år.

Jakt eller skadefelling?
Det synes flere steder å være en 
tendens til at en god del gjess 
jaktes – eller felles – innenfor 
rammen av såkalt skadefel-
ling. Flere steder fortelles det 
nå om omfattende felling både 
om våren, og lenge før jakta 
be gynner om høsten. Flere jeg 
har snakket med, forteller at de 
har skutt den gåsa de vil ha og 
er ferdige med årets jakt før den 

egentlig skulle begynne. Er det 
slik vi vil ha det?

Skadefelling skal være et 
mulig tiltak for å begrense bei-
teskader på dyrket mark. Ikke et 
skalkeskjul for en jeger til å få 
jakte gås mer ut fra når han selv 
vil, og før andre jegere får slippe 
til. Vi ser at dette skjer, i alle fall 
noen steder, men hvem gjør noe 
med det?

Etter flere års undersøkelser knyttet til jakta på grågås, sitter 
jeg med et klart innrykk av at interessen for jakt på grågås er 
(sterkt?) fallende. Dette kan skyldes flere forhold:

Økning i bestandene av hjort og rådyr gir andre jakt-
muligheter enn tidligere, da grågåsjakta ofte var eneste reelle 
jakttilbud for jegere bosatt langs kysten, særlig etter at flere 
sjøfuglarter ble fredet eller fikk sterkt begrenset jakttid. Flere 
tidligere ivrige – og dyktige gåsejegere – sier som svar på 
hvorfor de ikke lenger jakter grågås, at de nå velger å bruke 
den tida de kan sette av til jakt, til rådyr eller hjort. 
@   Endringer i grågåsas årssyklus har endret seg så kraftig de 

siste årene at jakta nå starter i sommerferien for mange. 
Dermed mister mange muligheten for å jakte de første 
dagene av jakta, og om de går ut på jakt seinere, er det bare 
for en dag eller to. Det er også en god mulighet for at det da 
er lite gås igjen å jakte på.

@   Dårlig tilrettelegging eller langholdsskyting har gitt dem noen 
sure opplevelser, slik at de ikke fristes av å prøve seg flere 
ganger.

@   Få jegere vil føle seg fristet av å starte jakta i et område 
der andre har drevet skadefelling over lengre tid. Da er det 
gjerne lite gås igjen, om noen, og gjessene som er igjen er 
blitt sky. Alternativet kan være å jakte i et annet område, 
men hvor skal det være? 

@   Muligheten for fugleinfluensa gjorde at flere jegere i 2006 valg-
te å kutte ut jakta. Kanskje ikke så rart med det medie sir kuset 
som var omkring fugleinfluensaen da den var førstesidestoff i 
avisene og de konkurrerte om å dramatisere saken best mulig. 
Utfordringen for både lokale og sentrale aktører vil være å sikre 
at interessen for gåsejakt kan opprettholdes, innenfor de ram-
mer en ønsker å ha for gåsejakta.

HARDSKUTT: Gåsa 
er hardskutt. Det 

tilsier skudd på 
korte  hold. 
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Skitt jakt!
Har du som gåsejeger, eller kommende gåsejeger, gjort dine forberedelser 
til jakta, er det etter dette bare å ønske skitt jakt – og mange fine natur-
opplevelser selv om du ikke skulle lykkes første gangen! For husk, alle 
dere som stille jaktterreng til disposisjon, at en fornøyd gåsejeger kommer 
kanskje tilbake neste år. Etter noen år i lakseelva, uten å få en eneste fisk, 
minnes jeg fortsatt disse fisketurene med glede. Det ville jeg garantert 
ikke ha gjort om årsaken til at jeg ikke fikk fisk, var at det sto en annen  
kar på andre sida og kastet stein for å skremme vekk fisken…

Synkende 
jaktinteresse




