
V il det overhovedet virke?
Gåseforskeren, professor Jesper 
Madsen, var også selv i tvivl. 
Det var første gang, at man i 

Europa lavede en såkaldt adaptiv forvalt-
ningsplan for en fugleart i et samarbejde 
mellem flere lande. 
Spørgsmålet var, om man ved målrettet jagt 
kunne reducere bestanden af kortnæbbet 
gås med omkring 25.000 individer?

I dag tør Jesper Madsen godt svare ja 
til det spørgsmål. Faktisk ser det ud til, 
at målet er nået om seks år, hvis man 
fastholder det nuværende jagtudbytte på 
11.300 fugle om året, fordelt mellem Dan-
mark og Norge. Men målet kan nås på bare 
to år, hvis jagtudbyttet øges til 15.000 
fugle om året (se side 10). Det sidste er 
realistisk, efter at jagttiden på gæssene 
er udvidet med januar måned.

Men hvorfor overhovedet reducere 
bestanden?
”Svalbard-bestanden af kortnæbbet gås 
gik frem fra 10-15.000 fugle i 1970’erne 
til over 80.000 fugle i 2010 (se side 10). 
Det er en markant succeshistorie om 
fuglebeskyttelse, men i takt med den 
voksende bestand laver gæssene stadigt 
flere skader på landmændenes marker 
på rastepladserne i vinterkvarteret og på 

Gæs 
i de rigtige mængder
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Den første internationale forvaltningsplan for en dansk fugleart ser ud til at virke. 
Bestanden af kortnæbbede gæs vil om få år være reduceret til 60.000 fugle.

Af Helge Røjle Christensen

Kortnæbbede gæs og bramgæs ved Nørrekær Enge nær Limfjorden, foto: Jørgen Peter Kjeldsen, ornit.dk
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Jagtudbytte uændret: Hvis man fastholder den nuværende jagt, 
11.300 nedlagt om året, så vil målet på 60.000 fugle være nået i 
om seks år i 2021. 

Jagtudbytte øget: Hvis man øger jagten til 15.000 fugle nedlagt 
om året, så vil målet være nået om bare to år i 2017.

Kilde til grafer: Rapporten ”Adaptive Harvest Management for the Svalbard Population of Pink-footed Geese” 2014, DCE, Aarhus Universitet.

trækket. Desuden gør gæssene nu også 
skade på den sårbare arktiske vegetation 
på Svalbard. Hvis ikke der blev grebet ind, 
så kunne vi forudsige, at bestanden ville 
vokse til 150.000 fugle i løbet af 7-8 år”, 
forklarer Jesper Madsen. 

60.000 fugle er et kompromis
På den baggrund startede man i 2012 
planen: International Species Manage-
ment Plan for the Svalbard Population 
of Pink-footed Geese. Det er den første 
adaptive forvaltningsplan i regi af den 

afrikansk-europæiske aftale om træk-
kende vandfugle AEWA. Planen styres af 
en arbejdsgruppe med deltagelse af de 
fire lande, hvor Svalbard-bestanden af 
kortnæbbet gås optræder, nemlig Norge, 
Danmark, Holland og Belgien, og arbejdet 
koordineres af Jesper Madsen.
”Nordmændene ønskede bestanden re-
duceret helt ned til 40.000 fugle, men det 
var der ikke opbakning til i de andre lande. 
Resultatet blev et kompromis på 60.000 
fugle. Når bestanden er nået ned omkring 
det niveau, så skal jagten igen begrænses. 

Princippet i en adaptiv forvaltningsplan er 
netop, at den hele tiden tilpasses til udvik-
lingen i bestanden”, siger Jesper Madsen.
Der er flere årsager til, at bestanden af 
kortnæbbet gås, og flere andre gåsearter, 
er gået voldsomt frem. Gæssene har 
tilpasset sig nye fødemuligheder på de 
vintergrønne marker og har haft fordel af 
et mildere klima både i ynglesæsonen og i 
vinterkvarteret. Men det er også klima-
ændringer, som gør det muligt at regulere 
bestanden effektivt. De kortnæbbede 
gæs opholder sig nemlig i stadig længere 

De kortnæbbede gæs har 
de seneste par år opda-
get en ny føderessource i 
Danmark, nemlig spildkorn 
på majsstubmarker. Det 
har gjort det muligt for 
jægerne at målrette jagten 
på gæssene. Foto: Jørgen 
Peter Kjeldsen, ornit.dk
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perioder i Danmark og Norge, hvor der er 
jagt på arten. I de traditionelle vinter-
kvarterer i Holland og Belgien er arten 
fredet. To tredjedele af bestanden bliver 
nu i Danmark hele efteråret og vinteren, og 
det afspejler sig i det stigende jagtudbytte 
(se til højre). Det er den vigtigste årsag 
til, at forvaltningsplanen giver så hurtige 
resultater. 
Dertil kommer, at de kortnæbbede gæs i 
de seneste par år har opdaget en ny føde-
ressource i Danmark, nemlig majsstubmar-
ker. Her kan gæssene finde energirig føde 
i form af spildte majskorn, men det gør det 
også muligt for jægerne at målrette jagten 
på gæssene og dermed øge udbyttet. 

DOF har tillid til planen
Dansk Ornitologisk Forening har været 
repræsenteret i arbejdsgruppen bag for-
valtningsplanen ved næstformand Marco 
Brodde:
”Det strider mod DOF’s natursyn, at vi som 
samfund beslutter en øvre grænse for en 
given fuglebestand, men vi anerkender 
behovet og støtter planens forsknings-
baserede opbygning. Vi har tillid til, at 
ingen ønsker at gøre gæssene fredløse, 
siger Marco Brodde.

Men skal vi så frygte, at succesen med 
at regulere kortnæbbede gæs breder sig 
til andre fuglearter, så man fastsætter 
politisk vedtagne øvre grænser for alle 
fuglebestande?
”Det tror jeg næppe. Det er dyrt og ressour-
cekrævende med sådan en plan, men i de 

tilfælde, hvor en regering og et samfund be-
slutter sig for at begrænse en bestand, så er 
principperne i adaptiv forvaltning bestemt 
fornuftige”, siger DOF’s næstformand. 
Adaptiv forvaltning er en måde at forbedre 
forvaltningen af en art ved systematisk 
at tage ved lære af sine resultater. Det 
giver en skarpere beslutningsproces i 
beskyttelsen af arter og deres levesteder. 
Adaptiv forvaltning handler ikke kun om 
jagtbare arter, for eksempel arbejdes der 
i øjeblikket for at forbedre beskyttelsen 
af den truede sommerfugl hedepletvinge 
med en adaptiv forvaltningsplan. Men når 
det drejer sig om arter, hvor jagten kan blive 
et redskab i forvaltningen, så har DOF altså 
sine betænkeligheder. I DOF’s netop ved-
tagne naturpolitik er det formuleret således:
”I de særlige tilfælde, hvor man poli-

tisk beslutter sig for at reducere eller 
bekæmpe en art, der volder væsentlig 
samfundsmæssig skade, tilslutter DOF 
sig principperne i den såkaldte adaptive 
forvaltning, hvor en bestandsudvikling 
følges tæt, og de enkelte forvaltningsred-
skaber (herunder jagt) løbende vurderes 
og analyseres. DOF mener dog ikke, at 
adaptiv forvaltning eller videnskabelige 
vurderinger i sig selv er et argument for 
at tillade jagt på en given art. Her tæller 
hensynet til befolkningens oplevelses-
muligheder (rimeligt tillidsfulde pattedyr 
og fugle) samt etiske holdninger (arterne 
skal så vidt muligt gives rum til at udfolde 
sig ureguleret, der skal være et formål 
med jagten i form af reel kødværdi eller 
pelsværk) mindst lige så 
meget.” 
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Jagtudbyttet af kortnæbbet gås i Danmark og Norge 1990-2013

Bestandsudvikling for Svalbard-bestanden 
af kortnæbbet gås fra 1965 til 2013-14

Den voksende bestand af kortnæbbede gæs gør skade på den sårbare arktiske vegeta-
tion på Svalbard, såkaldt ”grubbing”. Til højre professor Jesper Madsen og Rene van der 
Wal, som er ekspert i planteæderes græsning i Arktis. Foto: James Speed


