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Nyt koncept for jagt på 
kortnæbbet gås
Der er så mange overvintrende gæs i Europa som aldrig før. Til stor glæde for 
naturiagttagere og jægere, men til gene for landbruget. 

I regi af Vandfugleaftalen under Bonn-konventionen 

(AEWA) tages der nu initiativ til at lave en inter-

national, såkaldt adaptiv forvaltning af Svalbard-

bestanden af kortnæbbet gås, så konflikter hånd-

teres på en bæredygtig måde. Svalbard-bestanden 

af kortnæbbet gås trækker gennem Norge og

overvintrer i Danmark, Holland og Belgien. 

Bestanden er steget fra omkring 15.000 i 1960’erne 

til omkring 80.000 individer i dag, og gæssene 

giver anledning til skader på afgrøder især om 

foråret. Endvidere forårsager gæssene i stigende 

omfang ødelæggelse af sårbar tundravegetation på 

ynglepladserne på Svalbard. De fire lande, der huser 

bestanden, har i 2012 indgået aftale om en forvalt-

ningsplan, som skal sikre en levedygtig bestand, 

som holder et stabilt niveau. For første gang i 

europæisk vandfugleforvaltning er man blevet enige 

om at sætte et bestandsmål på omkring 60.000 

individer. Bedre organiseret jagt i Danmark og 

Norge, hvor bestanden har jagttid, skal være redska-

bet til at holde bestanden på dette niveau. Målet skal 

sikre, at bestanden hverken eksploderer eller trues af 

overudnyttelse. I de kommende år, hvor bestanden 

fortsat er større end bestandsmålet, kan der således 

skydes flere gæs end nu, hvor der i Danmark og 

Norge tilsammen årligt nedlægges omkring 11.000 

kortnæbbede gæs. Reduceres bestanden til de 

60.000, er der imidlertid behov for, at jagten reg-

uleres afhængigt af ungeproduktionen.

 Dette koncept kræver en række nye tiltag. Først 

og fremmest skal der være en tæt årlig over-

vågning af bestanden og jagtudbyttet. Der udvikles i 

øjeblikket modelværktøjer, som på baggrund af 

bestandsstørrelse, jagtudbyttet i den forgangne 

sæson og forudsigelse af årets ungeproduktion på 

Svalbard (ud fra sne- og temperaturforhold på 

Svalbard i maj), skal give en vurdering af, hvor 

mange gæs der kan skydes i den kommende 

jagtsæson. Det er ikke meningen, at jagtudøvelsen 

skal reguleres hvert år, men der skal holdes øje med, 

at der ikke sker en dramatisk overudnyttelse til fare 

for bestanden. Sker det, kan danske og norske myn-

digheder tage skridt til at afkorte jagtsæsonen med 

kort varsel. Men ellers forventes jagtreguleringen at 

følge den ordinære jagttidsrevision. Samlet betyder 

det, at Danmark og Norge skal samarbejde om at 

koordinere jagtreguleringen på en fleksibel måde, 

baseret på viden som løbende opdateres og ud fra 

en målsætning, som alle landene er enige om. Deri 

ligger det ”adaptive” element. I forvaltningsplanen 

er det også et mål, at anskydning skal holdes på et 

minimum. Begge lande har således et ansvar for, at 

jagten udføres på en forsvarlig måde.

 Jagten bliver et forvaltningsværktøj, og det er 

vigtigt, at gåsejægerne i Danmark og Norge med-

virker. Forvaltningsplanen giver muligheder for 

mere gåsejagt, men under ansvar. I både Norge og 

Danmark er der iværksat forsøg, som skal belyse, 

hvordan gåsejagt kan organiseres, så der kan 

skydes flere gæs, uden at de fordrives. Det kom-

mer til at kræve bedre organisering af jagten på 

større arealer, dvs. på tværs af ejendomsgrænser 

og jægere imellem. På private arealer skal dette ske 

ved frivillige aftaler. Forsøgene i Danmark starter i 

jagtsæsonen 2013/14 på to områder i Vestjylland og 

Thy, hvor aftaler om forsøgsordninger er på plads. 

Projektet, der udføres i et samarbejde mellem 

Danmarks Jægerforbund, Aarhus Universitet og 

lokale lodsejere, inkluderer også kurser i udførelse 

af god gåsejagt. Naturstyrelsen bidrager til koordi-

nering af forvaltningsplanen.

 Den internationale forvaltningsplan og gåsejagt-

projektet kan følges på kortnaeb.au.dk.
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