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Materiale og Metoder 

Registreringer af gæs: I perioden september 2012 – januar 2013 har AU (assisteret af konsulentfirmaet 

Amphi Consult) registreret hvordan Stadil Fjord området blev udnyttet af gæs forud for de forsøg, som er 

planlagt for de efterfølgende jagtsæsoner. Der er foretaget registreringer ca. 5 dage pr. uge, og flokkenes 

position og antal blev indtegnet på kort. Alle registreringer blev udført efter kl. 10 om formiddagen, dvs. 

efter morgenjagtens afslutning. For at udtrykke den samlede udnyttelse af de enkelte marker beregnede vi 

antallet af fugledage, som er summen af alle de daglige registreringer for hele sæsonen. Hvis der på tre på 

hinanden følgende dage blev registreret henholdsvis 100, 200 og 400 kortnæbbede gæs var antallet af 

fugledage således 700. For dage hvor der ikke blev foretaget registreringer af gæs, estimeredes antallet af 

gæs ved interpolation mellem antallet på de omkringliggende dage med registreringer. 

Afgrøder og marktilstand: I slutningen af september, dvs. før ankomsten af kortnæbbede gæs, blev 

områdets afgrøder og marktilstand kortlagt på matrikelkort; på matrikler med flere afgrøder eller 

marktilstande blev grænserne vurderet visuelt og indtegnet på kortet. Ved de efterfølgende registreringer 

af gæs blev ændringer i marktilstand noteret, således at vi løbende kunne følge udviklingen i marktilstand 

gennem sæsonen. 

Jagtudøvelse: Information om jagtudøvelse er indsamlet ved hjælp af indberetninger fra jægere 

(indberetningsskema kan ses andetsteds på hjemmesiden). På nuværende tidspunkt er der endnu huller i 

indberetningen og data er ikke præsenteret her, men vil blive vist i en senere rapport. 

Driftsaftaler: Der er indgået aftale om gåsevenlig drift med én lodsejer i Stadilø-området, hvor der er givet 

tilskud til dyrkning af vådafgrøder på 21 ha for at sikre at der er stub på arealet om efteråret. Området er 

vist nedenstående rapport. 

Alle data er lagret i GIS (Geografisk Information System). 

Mål for føderessourcer og potentiale for gæs: For at få et mål for mængden af føde, der var tilgængelig til 

de kortnæbbede gæs, blev der i slutningen af september foretaget registreringer af tætheden af spildkorn 

på stubmarker. Spildkorn er det foretrukne fødeemne for gæssene om efteråret, hvorfor vi fokuserede på 

denne fødekilde. På udvalgte stubmarker blev der på transekter gennem marken talt mængden af spildkorn 

i rammer på 14 cm x 14 cm. I tillæg blev antallet af gåseekskrementer registreret i en radius af 1 m omkring 

rammen. Dette blev gjort for at registrere i hvor høj grad grågæs havde søgt føde på markerne før 

ankomsten af kortnæbbede gæs. Ud fra registreringerne af spildkorn-tætheder har vi beregnet hvor stor 

fødemængde der var til stede forud for ankomsten af de kortnæbbede gæs. Endvidere har vi beregnet hvor 

mange gæs, der potentielt var fødegrundlag for i området. Beregning af potentialet er foreløbigt. I felter, 

hvor der ikke havde været grågæs forud for de kortnæbbede fandtes i gennemsnit 828 spildkorn pr. m2, og 

der blev ikke fundet statistisk forskel mellem de undersøgte stubmarker. Vi målte at de kortnæbbede gæs 

ikke udnyttede de nærmeste 10 m langs veje, læhegn og 50 m omkring bygninger. Vi ekstrapolerede 

kornmængden for hver mark, undtaget de 10 m/50 m zoner som ikke blev benyttet. Det estimeres at en 

kortnæbbet gås tager 4625 korn pr. dag (baseret på målinger af dagligt fødeindtag på nysået korn; Madsen 

1985). Ud fra den samlede beregnede kornmængde pr. stubmark kan vi således beregne hvor mange gæs, 

der er føde til. Vi sammenholdt derefter antallet af observerede gæs pr. stub mark (antal fugledage pr. ha) i 

forhold til det beregnede potentiale. På marker hvor der var blandet forekomst af kortnæbbede gæs, 



grågæs og bramgæs, korrigeredes fødeindtaget til ”kortnæbbet gås standard” ved at beregne fødeindtaget 

for grågås til at være 25% højere og bramgås 25% mindre end for kortnæbbet (foreløbige estimater baseret 

på vægtforskelle).  For en gennemsnitsmark (hvor der forud for ankomsten af kortnæbbede gæs ikke havde 

været grågæs) beregnes potentialet til 806 kortnæbbede gæs pr. ha. En alternativ beregningsmåde er 

baseret på tætheden af ekskrementer og den daglige produktion af ekskrementer pr. gås. I felter, hvor alt 

spildkornet var fjernet, var tætheden af ekskrementer i gennemsnit 3,5 pr.m2 (n=17). Ud fra tidligere 

undersøgelser (Madsen 1985) beregnes den daglige produktion af ekskrementer til 63 pr. kortnæbbet gås. 

Herudfra kan det så beregnes at en gennemsnitlig mark er tømt for spildkorn ved en tæthed på 550 

kortnæbbede gæs pr. ha. Dette estimat for potentialet er således noget lavere end det baseret på 

fødeindtaget. Nærmere undersøgelser i de kommende år vil vurdere hvilket estimat er mest pålideligt. Her i 

datarapporten er vist potentialet baseret på fødeindtaget. 

 

Referencer: 

Madsen, J. 1985: Relations between change in spring habitat selection and daily energetics of Pink-footed 

Geese Anser brachyrhynchus. - Ornis Scand. 16: 222-228.  

 

 

  



 

Figur 1 Områderne omkring Stadil Fjord med visning af matrikler hvor der er indgået frivillige aftaler med lodejere og jægere. 



 

Figur 2 Matrikler ved Bandsby, hvorpå der er indgået frivillige aftaler med lodsejere/jægere. 



 

Figur 3 Matrikler ved Houvig, hvorpå der er indgået frivillige aftaler med lodsejere/jægere. 



 

Figur 4 Matrikler ved Stadilø, hvorpå der er indgået frivillige aftaler med lodsejere/jægere. 



 

Figur 5 Markkortlægning ved Bandsby fra d. 17-09-2012. Der er foretaget kortlægning af alle de enkelte marker i felten. 



 

Figur 6 Markkortlægning ved Houvig fra d. 17-09-2012. Der er foretaget kortlægning af alle de enkelte marker i felten. 



 

Figur 7 Markkortlægning ved Stadilø fra d. 17-09-2012. Der er foretaget kortlægning af alle de enkelte marker i felten. 



 

Figur 8 Udviklingen af markarealerne ved Bandsby gennem jagtsæsonen, vist som procent af det totale markareal. 
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Figur 9 Udviklingen af markarealerne ved Houvig gennem jagtsæsonen, vist som procent af det totale markareal. 
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Figur 10 Udviklingen af markarealerne ved Stadilø gennem jagtsæsonen, vist som procent af det totale markareal. 
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Figur 11 Antallet af registerede kortnæbbede gæs ved Bandsby gennem hele perioden (fra d. 24-09-2012 til d. 13-01-2013). 

  



 

Figur 12 Antallet af registerede kortnæbbede gæs ved Houvig gennem hele perioden (fra d. 24-09-2012 til d. 13-01-2013). 

  



 

Figur 13 Antallet af registerede kortnæbbede gæs ved Stadilø gennem hele perioden (fra d. 24-09-2012 til d. 13-01-2013). 

  



 

Figur 14 Antallet af registerede grågæs ved Bandsby gennem hele perioden (fra d. 24-09-2012 til d. 13-01-2013). 

  



 

Figur 15 Antallet af registerede grågæs ved Houvig gennem hele perioden (fra d. 24-09-2012 til d. 13-01-2013). 

  



 

Figur 16 Antallet af registerede grågæs ved Stadilø gennem hele perioden (fra d. 24-09-2012 til d. 13-01-2013). 

  



 

Figur 17 Antallet af registerede bramgæs ved Bandsby gennem hele perioden (fra d. 24-09-2012 til d. 13-01-2013). 

  



 

Figur 18 Antallet af registerede bramgæs ved Houvig gennem hele perioden (fra d. 24-09-2012 til d. 13-01-2013). 

  



 

Figur 19 Antallet af registerede bramgæs ved Stadilø gennem hele perioden (fra d. 24-09-2012 til d. 13-01-2013). 

  



 

Figur 20 Antallet af fugledage for kortnæbbet gås. Fugledage udtrykker summen af individer der har anvendt projektområdet for 
den enkelte periode. Hvis der f.eks. i gennemsnit blev registreret 100 Kortnæbbede gæs i oktober, er antallet af fugledage 100 
fugle x 31 dage = 3100 fugledage. 
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Figur 21 Antallet af fugledage for grågås. Fugledage udtrykker summen af individer der har anvendt projektområdet for den 
enkelte periode. Hvis der f.eks. i gennemsnit blev registreret 100 Grågæs i oktober, er antallet af fugledage 100 fugle x 31 dage = 
3100 fugledage. 
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Figur 22 Antallet af fugledage for bramgås. Fugledage udtrykker summen af individer der har anvendt projektområdet for den 
enkelte periode. Hvis der f.eks. i gennemsnit blev registreret 100 Bramgæs i oktober, er antallet af fugledage 100 fugle x 31 dage 
= 3100 fugledage. 
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Figur 23 Grafisk fremstilling af antal fugledage af Kortnæbbedet gæs i forhold til hvilke markarealer de er registeret på. 
Markkortlægningen er fra 17-09-2012. Nogle af markerne ændrer status igennem perioden – derfor ses der f.eks. gæs på hvad 
der ligner en pløjemark. 



 

Figur 24 Grafisk fremstilling af antal fugledage af Kortnæbbede gæs i forhold til hvilke markarealer de er registeret på. 
Markkortlægningen er fra 17-09-2012. Nogle af markerne ændrer status igennem perioden – derfor ses der f.eks. gæs på hvad 
der ligner en pløjemark.  



 

Figur 25 Grafisk fremstilling af antal fugledage af Kortnæbbet gæs i forhold til hvilke markarealer de er registeret på. 
Markkortlægningen er fra 17-09-2012. Nogle af markerne ændrer status igennem perioden – derfor ses der f.eks. gæs på hvad 
der ligner en pløjemark.  



 

Figur 26 Grafisk fremstilling af antal fugledage af Grågæs i forhold til hvilke markarealer de er registeret på. Markkortlægningen 
er fra 17-09-2012. Nogle af markerne ændrer status igennem perioden – derfor ses der f.eks. gæs på hvad der ligner en 
pløjemark. 



 

Figur 27 Grafisk fremstilling af antal fugledage af Grågæs i forhold til hvilke markarealer de er registeret på. Markkortlægningen 
er fra 17-09-2012. Nogle af markerne ændrer status igennem perioden – derfor ses der f.eks. gæs på hvad der ligner en 
pløjemark.  



 

Figur 28 Grafisk fremstilling af antal fugledage af Grågæs i forhold til hvilke markarealer de er registeret på. Markkortlægningen 
er fra 17-09-2012. Nogle af markerne ændrer status igennem perioden – derfor ses der f.eks. gæs på hvad der ligner en 
pløjemark. 



 

Figur 29 Grafisk fremstilling af antal fugledage af Bramgæs i forhold til hvilke markarealer de er registeret på. 
Markkortlægningen er fra 17-09-2012. Nogle af markerne ændrer status igennem perioden – derfor ses der f.eks. gæs på hvad 
der ligner en pløjemark.  



 

Figur 30 Grafisk fremstilling af antal fugledage af Bramgæs i forhold til hvilke markarealer de er registeret på. 
Markkortlægningen er fra 17-09-2012. Nogle af markerne ændrer status igennem perioden – derfor ses der f.eks. gæs på hvad 
der ligner en pløjemark. 



 

Figur 31 Grafisk fremstilling af antal fugledage af Bramgæs i forhold til hvilke markarealer de er registeret på. 
Markkortlægningen er fra 17-09-2012. Nogle af markerne ændrer status igennem perioden – derfor ses der f.eks. gæs på hvad 
der ligner en pløjemark.  



 

Figur 32 Kort over hvor der er foretaget tællinger af spildkorn i stubmarker i slutningen af september i Bandsby. 



 

Figur 33 Kort over hvor der er foretaget tællinger af spildkorn i stubmarker i slutningen af september i Houvig. 



 

Figur 34 Kort over hvor der er foretaget tællinger af spildkorn i stubmarker i slutningen af september på Stadilø. 



 

Figur 35 Udnyttelsen af Bandsby-områdets stubmarker i forhold til potentialet. På baggrund af fugle- og korntællingerne er det 
beregnet hvor meget hver enkelt stubmark er udnyttet af kortnæbbede gæs i forhold til potentialet.  



 

Figur 36 Udnyttelsen af Houvig-områdets stubmarker i forhold til potentialet. På baggrund af fugle- og korntællingerne er det 
beregnet hvor meget hver enkelt stubmark er udnyttet af kortnæbbede gæs i forhold til potentialet. 



 

Figur 37 Udnyttelsen af Stadilø-områdets stubmarker i forhold til potentialet. På baggrund af fugle- og korntællingerne er det 
beregnet hvor meget hver enkelt stubmark er udnyttet af kortnæbbede gæs i forhold til potentialet.  



 

Figur 38 Kort over hvilke matrikler, hvorpå der er indgået aftaler om gåsevenlig drift for 2013-2015. Det er kun dele af matriklen 
som er omfattet. 


