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Sammanfattning
Under 2005 gjordes insatser kring sjön Tåkern i Östergötland för att minska de skador som
gäss och tranor orsakar på odlade grödor. Tre viltbetesåkrar om totalt 23,3 hektar anlades
vid gårdarna Säby, Elgsjö och Kälkestad och två utfodringsplatser om totalt 7,1 hektar
anlades vid Väversunda och Säby där fåglarna skulle få söka föda ostört. På viltbetesåkrarna
odlades ärter, vete, korn och morötter. Tre resurspersoner anlitades för att hjälpa
lantbrukare med att skrämma gässen och tranorna från fält med känsliga grödor. Antalet
gäss och tranor som vistades på viltbetesåkrarna och utfodringsplatserna räknades vid 68
tillfällen under perioden 7/3 till 2/11 och jämfördes med det totala antalet gäss och tranor
som sågs kring Tåkern. Antalet gäss och tranor på viltbetesåkrarna och utfodringsplatserna
jämfördes även med antalet som sågs på de fält som låg inom en radie av ca 500 meter från
dessa. En stor andel av de gäss och tranor som uppehöll sig kring Tåkern utnyttjade
viltbetesåkrarna och utfodringsplatserna. Vid flera tillfällen observerades 20 – 60 % av alla
gäss och tranor i området på dessa platser. Viltbetesåkern vid Säby utnyttjades från slutet av
juli till mitten av oktober av som mest 2 250 grågäss. Viltbetesåkern vid Elgsjö utnyttjades
sporadiskt under vår och höst. Vid några tillfällen sågs dock uppemot 1 000 sädgäss där.
Inga gäss eller tranor sågs på viltbetesåkern vid Kälkestad under studieperioden.
Utfodringsplatsen vid Väversunda utnyttjades i stor omfattning av häckande grågäss från
början av maj till mitten av juli. På utfodringsplatsen vid Säby höll ca 200 grågäss till under
en kort period i juli då utfodring ägde rum. De fält som angränsade till en viltbetesåker eller
utfodringsplats utnyttjades också, men i mindre omfattning. Endast vid Väversunda
noterades skador på de grödor som odlades på angränsande fält.
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häckande och rastande grågäss, kanadagäss och
tranor ökat kraftigt (Gezelius och Nilsson
2004). Dessa arter uppträder i stora antal även
under sommaren, så nu för tiden krävs effektiva
skadeförebyggande åtgärder även då.
Alternativa födosöksplatser har alltså provats på flera håll tidigare, men få studier har
gjorts för att följa upp effekten av dem. I England har flera studier gjorts för att ta reda på
olika gåsarters preferenser för olika grödor och
födosöksplatser (Hassall och Lane 2001,
McKay m.fl. 1996 och 2001, Owen 1971, Riddington m.fl. 1996, Vickery och Gill 1999).
Utifrån dessa har även rekommendationer arbetats fram för hur alternativa födosöksplatser
ska se ut för att locka gässen till sig, men studier
som utvärderar de alternativa födosöksplatsernas effekt på skadorna är svåra att hitta.
De insatser som gjordes vid Tåkern 2005 för
att förebygga viltskador orsakade av gäss och
tranor var dels att anlägga viltbetesåkrar och
utfodringsplatser där fåglarna tilläts vistas och
äta ostört. I kombination med detta satsades
resurser på att skrämma gässen och tranorna
från fält med kommersiella grödor för att styra
fåglarna till de fält där de inte gör skada. För att
utvärdera vilka förebyggande åtgärder som haft
avsedd effekt gjordes en studie där utfallet av
2005 års insatser följdes upp. Tanken med
projektet är att de åtgärder som visat sig
verksamma ska göras även kommande
säsonger.

Inledning
I takt med att de häckande och rastande populationerna av grågäss, kanadagäss och tranor har
ökat kring sjön Tåkern i Östergötland, har även
de problem med skador på odlade grödor som
fåglarna ibland orsakar ökat. Under 2005 gjordes insatser för att minska dessa problem.
För att på ett effektivt sätt kunna förebygga
skador som gässen och tranorna orsakar är det
viktigt att ha god kunskap om arternas födosöksbeteende. För att samla sådan kunskap om
de arter som vållar problemen kring Tåkern
gjordes en studie under 2003 – 2004 (Länsstyrelsen Östergötland 2004). Där undersöktes
vilka grödor i olika stadier som gässen utnyttjade mest vid olika tidpunkter på året i förhållande till hur vanliga grödorna var. Dessutom
gjordes en grov kartläggning av i vilka områden
de olika arterna uppehöll sig under olika delar
av året. Utifrån den kunskap som samlades kan
ett antal perioder identifieras med olika behov
av effektiva skadeförebyggande åtgärder.
Avsättande av alternativa födosöksplatser
Ett sätt att minska problemen med skadegörande gäss och tranor som har testats på flera
håll, såväl i Sverige som i andra länder med
likartade problem (Laursen 2002, McKay 2001),
är att avsätta alternativa födosöksområden,
viltbetesåkrar, med attraktiva grödor där
fåglarna får vistas ostört. Tanken med dessa
områden är att fåglarna ska uppehålla sig där
istället för att gå på fält med kommersiella
grödor.
Vid Hornborgasjön har man under de senaste åren kunnat se över 10 000 rastande tranor, på en gång, under vårsträcket i mars-april.
Trots den stora ansamlingen är problemen med
viltskador inte så stora som de kunnat förväntas
vara. De rastande tranorna utfodras med korn
på bestämda platser och fåglarna håller sig i
allmänhet till dessa (Lundin 2005).
Vid Tåkern har viltbetesåkrar testats tidigare.
I slutet av 1980-talet, när antalet rastande
sädgäss var som störst, gjordes de första försöken med att avsätta fält där gässen fick äta. Eftersom sädgässen endast besökte Tåkern under
vår och höstflyttningen var det bara under
dessa perioder som de skadeförebyggande åtgärderna behövdes. Under 1990-talet minskade
antalet rastande sädgäss och istället har antalet

Metoder
Alternativa födosöksplatser
Med viltbetesåker avses i denna rapport ett
stycke åkermark som brukas på precis samma
sätt som en produktionsinriktad åker, men där
grödorna lämnas åt gässen och tranorna istället
för att säljas. På en viltbetesåker odlas någon
typ av gröda åt fåglarna.
Under våren 2005 anlades tre viltbetesåkrar i
området kring Tåkern vid gårdarna Säby, Elgsjö
och Kälkestad (bilaga 1). Fältet vid Elgsjö har
använts som viltbetesåker sedan 1996 medan de
övriga två var nya för 2005. Vid planerandet av
viltbetesåkrarnas geografiska placering söktes
ostörda områden med stora öppna ytor, i områden där gäss och tranor tidigare setts födosöka. Dessutom eftersträvades spridning mellan
3

åkrarna så att fåglarna skulle ha närhet till en
viltbetesåker oavsett vilken utflogsriktning de
valt från övernattningsplatserna i Tåkern. Var
viltbetesåkrarna slutligen hamnade berodde
dock till stor del på vilka lantbrukare som
kunde avsätta mark för detta ändamål och vilka
av deras fält som de ansåg vara aktuella. Lämpliga fält och brukare hittades genom samarbete i
en arbetsgrupp som bildats för att hitta lösningar på problemen med skadegörande gäss
och tranor kring Tåkern.
Utöver de tre viltbetesåkrarna skedde även
utfodring på trädor på ytterligare två platser
(bilaga 1). En av trädorna har avsatts som betesmark åt gässen under flera år, men 2005
skedde även utfodring med korn. Den andra
trädan har använts som viltbetesåker mellan
1991 – 1994, men har legat som träda under de
senaste åren. I det följande används begreppet
alternativa födosöksplatser som gemensam
benämning när både viltbetesåkrar och utfodringsplatser åsyftas.
I avtalen som tecknades med de lantbrukare
som drev de alternativa födosöksplatserna träffades en överenskommelse om att ingen skrämsel fick ske på de avsatta fälten. Dessutom begränsades den skrämsel som fick bedrivas på de
fält som angränsade till de avsatta fälten. Där
fick endast ”tyst” skrämsel ske genom att sätta
ut enstaka fågelskrämmor. Ingen skyddsjakt och
inget användande av gasolkanoner och fyrverkeripjäser fick ske inom 500 meter från de avsatta fälten. Om problem med betande gäss och
tranor skulle uppstå på intilliggande fält skulle
skrämsel ske i samråd med Länsstyrelsens personal. Genom att skrämma fåglarna från övriga
fält var tanken att fåglarna så småningom skulle
hitta till de fält som avsatts för dem.

mån hindrar fåglarna från att vandra in i omkringliggande grödor från ärterna. När ärterna
börjat mogna i slutet av juli vältades en del av
ärterna ned för att ytterligare underlätta för
fåglarna att landa på fältet. Längre fram på
hösten (september) vältades även kornet ned i
etapper för att öka tillgängligheten för gässen
och tranorna.
Elgsjö – viltbetesåker med ärter och vårvete
Detta skifte har använts som viltbetesåker sedan 1996. Viltbetesåkern vid Elgsjö ligger fyra
kilometer från Tåkerns strandlinje i riktning
mot nordost och ligger därmed längst bort av
de gåsbeten som nyttjades under 2005 (bilaga 1
och 2). Detta skifte är 6,1 ha stort varav 4,8 ha
besåddes med vårvete och 1,3 ha med ärter. I
likhet med viltbetesåkern vid Säby odlades ärterna i mitten med stråsäd, i det här fallet vårvete, längs sidorna. Grödorna på viltbetesåkern
slogs av i etapper, med början i september, för
att öka tillgängligheten för gässen.
Kälkestad – viltbetesåker med morötter
Vid Kälkestad anlades en 6,5 ha stor viltbetesåker under 2005. Detta skifte ligger ca två kilometer från Tåkerns sydvästra strandlinje, men i
den här delen av sjön är vassbältet som bredast,
så avståndet till den öppna vattenspegeln är ca
tre kilometer (bilaga 1 och 2). På denna viltbetesåker odlades morötter. Morötterna såddes
tätare än vid konventionell odling för att
hämma tillväxten och istället för stora morötter
få flera små. Små morötter tros vara mer attraktiva för gässen eftersom de antas vara lättare att äta. Målsättningen var att locka till sig
häckande och översomrande grågäss och tranor
under sensommaren (juli) för att förebygga
skador på andra morotsodlingar, slåttervallar
och frövallar som odlas i området. För att locka
gäss till detta skifte sattes även gåsbulvaner ut
under den period då effekten som bäst behövdes. När morotsblasten växt sig hög harvades
delar av morotsfältet i kanterna, dels för att
gässen lättare skulle kunna vandra in i fältet,
dels för att föra upp morötterna till ytan så att
gässen skulle se dem.

Säby – viltbetesåker med ärter och korn
Detta skifte har inte utnyttjats som viltbetesåker
tidigare. Denna viltbetesåker ligger en kilometer
från Tåkerns strandlinje (bilaga 1 och 2). Skiftet
är 10,7 ha stort varav ca 4 ha besåddes med
ärter och ca 6 ha med korn. I korndelen såddes
även ängssvingel in med avsikt att utgöra viltbete under 2006. Ärterna odlades i mitten med
korn runt omkring. Syftet med detta är att fåglarna först ska landa i ärterna, som är mer lågvuxna än stråsäden och som visat sig vara en
mycket attraktiv gröda för gässen och tranorna,
för att senare övergå till att äta av kornet. Kornet fungerar även som en barriär som i viss

Säby – utfodring med korn på träda
I närheten av Säby finns en stor andel av den
ängssvingel som odlas kring Tåkern. För att
binda så många grågäss till sig som möjligt under den period då ängssvingeln mognar (juli)
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anlades en utfodringsplats i detta område (bilaga 1 och 2). Utfodringen skedde på en 1,6 ha
stor träda som ligger i anslutning till en strandängsyta som utnyttjas frekvent av grågåsfamiljer
innan gässlingarna blivit flygga (Gezelius och
Nilsson 2004). Korn spreds med centrifugalspridare kopplad till traktor vid tre tillfällen
under juli. Totalt spreds 800 kilo korn. Detta
skifte utnyttjas i viss mån naturligt av häckande
och ruggande grågäss och kanadagäss under
sommaren.

på olika sätt, dels genom att besöka fälten och
skrämma fåglarna aktivt genom ”schasning”,
men även passivt genom att sätta ut olika typer
av fågelskrämmor. I vissa fall erbjöds även hjälp
med skyddsjakt. Vid aktiv skrämsel användes
knallskott till hagelgevär och fyrverkeripjäser.
Även vanlig ammunition till hagelgevär användes ibland för att skjuta ”skrämskott”. Vid passiv skrämsel användes vindsnurror av typen
”Kvismareskrämman”, plastband (avspärrningsband) och mänskliga helfigursiluetter som
placerades ut på fälten.
Utöver resurspersonernas insatser tillhandahöll även Länsstyrelsen skrämselmaterial till
lantbrukare som hade problem med skadegörande gäss och tranor. Skrämselutrustningen är
av samma typ som den som resurspersonerna
använder, det vill säga vindsnurror, plastband,
mänskliga helfigursiluetter, knallskott till hagelgevär, fyrverkeripjäser med mera. Länsstyrelsen
utfärdar även ett skyddsjaktsbeslut i form av en
grupplicens som fördelas till de skadedrabbade
av tillsynsmannen för Tåkerns naturreservat.

Väversunda – utfodring med korn på träda
Denna yta utgörs av två skiften med en total yta
av 5,5 ha och har sedan flera år tillbaka avsatts
som betesmark för gäss finansierat med trädesbidrag från EU: s lantbrukarstöd. Skiftet ligger
300 meter från Tåkerns strandlinje, men eftersom vassen är mycket bred i den här delen av
sjön är det cirka två kilometer till den öppna
vattenspegeln (bilaga 1 och 2). Ett stort antal
grågäss häckar i vassarna här. Vassen genomskärs av ett flertal kanaler vilka gässen utnyttjar
för att simma till strandängarna där gåsfamiljerna går för att äta. Vegetationen på utfodringsplatsen domineras av vitklöver som tidigare har såtts in, men ett flertal andra örter och
gräsarter har etablerat sig på detta skifte under
årens lopp. Under perioden 13 juni – 3 augusti
skedde utfodring med hjälp av en utfodringsautomat (Pfeiffs feeder, PE 140) av en typ som
används till bland annat vildsvin. Under perioden spred automaten korn tre gånger per dygn
inom en radie av cirka 15 meter. Totalt spreds
200 kilo med utfodringsautomaten under hela
den aktiva perioden. Utöver detta spreds även
en större dos på ca 100 kilo av en blandning av
havre, ärter och korn vid ett tillfälle den 13/7,
då med hjälp av bil med släp. Vegetationen på
skiftet slogs av i mitten av juli.

Studien
Fältarbetet
Huvudsyftet med studien var att utvärdera viltbetesåkrarnas och utfodringsplatsernas effekt
och få en uppfattning om hur stor andel av de
gäss och tranor som uppehöll sig i området
kring Tåkern som utnyttjade viltbetesåkrarna
för sitt födosök. Tanken var även att resultaten
från 2003-2004 års studie om fåglarnas födosöksbeteende (Länsstyrelsen Östergötland
2004) skulle gå att använda som bakgrundsmaterial att jämföra med vid tolkning av resultaten
från 2005 års studie. Därför användes samma
inventeringsmetodik som då.
Totalt gjordes 68 inventeringsrundor fördelat på två tillfällen per vecka under perioden
7/3 - 2/11. Vid varje inventeringsrunda besöktes 42 fasta observationspunkter som valts ut på
ett sådant sätt att en så stor del av studieområdet som möjligt skulle kunna observeras från
dem (bilaga 1). På topografiska kartor markerades gränsen för de områden som kunde observeras från varje punkt, i det följande kallade
delområden. Det skifte vid Säby som utnyttjades som utfodringsplats under 2005 går inte att
observera från någon av observationspunkterna. Därför gjordes riktade observationer där

Skrämsel

Under 2005 har markägare kring Tåkern erbjudits hjälp med skrämsel av gäss och tranor av
tre resurspersoner. Under vårvintern gjordes ett
utskick till alla lantbruksfastigheter i Vadstena,
Skänninge och Ödeshögs postnummerområden. Där informerades lantbrukarna om vart de
kunde vända sig om de ville ha råd och hjälp
med skrämsel eller hade drabbats av skador
som de ville ha besiktigade för att kunna ansöka
om ersättning. Tanken var att resurspersonerna
skulle hjälpa till med att skrämma bort fåglarna
5

under den period då utfodringen pågick. Totalt
bevakades en yta av ca 10 400 ha.
Punkterna besöktes efter en bestämd rutt
runt Tåkern, men val av startpunkt och riktning
(medsols eller motsols) varierades för att få
spridning i vid vilken tid på dygnet de olika
punkterna besöktes. Inventeringsrundorna påbörjades senast en timme efter gryningen och
tog cirka fem till sju timmar att genomföra,
beroende på hur mycket fågel som observerades. På denna punkt skiljde sig upplägget åt från
den tidigare studien. En kritik som riktats mot
2003 – 2004 års studie är att inventeringsrundorna påbörjades för sent på morgonen. Många
lantbrukare åker ut tidigt på morgonen för att
skrämma bort fåglarna från fält med känsliga
grödor och om inventeraren anländer efter att
fåglarna skrämts bort finns risk för att utnyttjandet av dessa fält underskattas. Detta problem
går inte att komma ifrån helt med den inventeringsmetodik som använts eftersom det tar
upp till sju timmar att genomföra en observationsrunda. Även om observationsrundan påbörjas tidigt kommer den till stor del att utföras
under dagtid. För att minska underskattningen
av utnyttjandet av fält där brukarna bedriver
aktiv skrämsel och för att observationsrundan
ska genomföras till så stor del som möjligt under morgontimmarna, då gässen är mest aktiva i
sitt födosök, påbörjades dock rundorna senast
en timme efter gryningen. Vid ett enstaka tillfälle, den 29 augusti, påbörjades inventeringsrundan på eftermiddagen.
Vid varje inventeringsrunda besöktes samtliga 42 observationspunkter under minst två
minuter, varvid alla gäss och tranor som befann
sig på marken inom tillhörande delområde räknades. Eftersom observationspunkterna inte
besöktes vid exakt samma tidpunkt, är det möjligt att en individ kan ha observerats vid mer än
en observationspunkt under en inventeringsrunda. En gås eller trana som observeras på ett
fält betecknas i det följande som en gås- eller
tranobservation. Om samma fågel skulle observeras på ett annat fält, vid ett senare tillfälle
under samma inventeringsrunda, ger detta ytterligare en observation. Antalet dubbelräkningar är förmodligen få eftersom de punkter
som ligger nära varandra också besöktes nära
inpå varandra tidsmässigt. Det är troligt att de
gäss som av någon anledning byter fält flyger
till ett annat fält i närheten.

För alla gäss och tranor som observerades,
noterades vilket fält de gick på, tidpunkt för
observationen samt vilket beteende fåglarna
hade (födosök eller vila). Noteringar gjordes
även om vilken gröda som odlades på fältet
samt vilken beskaffenhet grödan hade, till exempel om den var nysådd, växande eller skördad.
Databearbetning
Eftersom syftet med de alternativa födosöksplatserna var att dra till sig gäss och tranor för
att minska betestrycket på kommersiellt odlade
grödor, är det värdefullt att veta hur många gäss
och tranor som utnyttjade dem under olika
delar av året. I denna rapport redovisas därför
det absoluta antalet gäss och tranor, som observerades på de alternativa födosöksplatserna, för
varje inventeringstillfälle. För att utvärdera hur
mycket detta minskade besöksfrekvensen på
övriga fält beräknades även hur stor andel av de
gäss och tranor som uppehöll sig kring Tåkern
som utnyttjade de alternativa födosöksplatserna. Som mått på hur många gäss och tranor
som uppehöll sig kring Tåkern summerades
antalet observerade individer artvis för varje
inventeringsrunda. Den siffra som då erhålls
kommer i de flesta fall vara en kraftig underskattning av framförallt två skäl. Det första
skälet är att gässen inte stannar ute på fälten
hela dagen. De flyger ut på fälten i gryningen
för att äta och återvänder till Tåkern under
förmiddagen för att dricka, vila sig m.m. Under
eftermiddagen och kvällen flyger de återigen ut
på fälten innan de slutligen söker sig till övernattningsplatserna i skymningen. Eftersom en
inventeringsrunda tar mellan fem och sju
timmar, har gässen redan börjat återvända till
sjön innan rundan avslutats. Detta medför att
ett stort antal gäss missas inom de delområden
som besöks sist under inventeringsrundan.
Underskattningen drabbar även de alternativa
födosöksplatserna hårt eftersom de utgörs av
enstaka fält. För tranorna blir underskattningen
inte lika stor eftersom de i större utsträckning
stannar på fälten hela dagen. Det andra skälet
till att många gäss och tranor missas under inventeringsrundorna är helt enkelt att vissa delar
av området kring Tåkern, inom vilket fåglarna
uppehåller sig, inte kan observeras från någon
av de observationspunkter som valts ut.
En oro som ofta uttrycks i samband med
anläggande av viltbetesåkrar är att risken för
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skador på grödor som odlas i anslutning till
viltbetesåkrarna ska öka då fler gäss och tranor
lockas till området. För att utvärdera detta redovisas även antalet gäss och tranor som gick
på de fält som ligger inom ca 500 meter från de
alternativa födosöksplatserna. Den exakta
avgränsningen för vilka fält som bedömts som
angränsande redovisas på kartorna i bilagorna.

kanadagäss. I slutet av juli och början av augusti
gick ca 1 000-2 000 grågäss och ca 400
kanadagäss dagligen på detta fält. I mitten av
augusti minskade antalet gäss, men vissa dagar
sågs omkring 500 grågäss på viltbetesåkern. I
början av oktober ökade åter antalet gäss och
då sågs både grågäss, sädgäss och kanadagäss i
stora antal.
Även på de fält som angränsade till viltbetesåkern vid Säby gjordes de flesta observationerna under hösten (fig. 4). En stor flock sädgäss sågs dock födosöka på ett nysått fält under
några dagar i april. Under hösten sågs de största
flockarna i månadsskiftet september oktober
och då främst på stubbåkrar.

Utvärdering av skrämselarbetet
Skrämselinsatserna är svåra att utvärdera eftersom den absolut största delen utförs av lantbrukarna själva. Här redovisas endast den
skrämsel som utfördes av resurspersonerna. De
mått som har använts för att beskriva hur stor
arbetsinsats som gjordes är antalet nedlagda
timmar, hur många kilometer som kördes och
hur många brukare som utnyttjade tjänsten. För
att få en bild av när behovet är som störst delades resultaten upp månadsvis.

Elgsjö – viltbetesåker
Tidigt på våren, innan skiftet såddes, sågs sädgäss vid några tillfällen i stora antal här. Som
mest sågs 485 stycken (fig. 4). I övrigt utnyttjades denna viltbetesåker i mycket liten omfattning under våren och sommaren. I juli sågs 85
tranor på den del som besåtts med ärter. Denna
viltbetesåker utnyttjades främst sent på hösten
av sädgäss. Under hösten uppehöll sig många
gäss och tranor i området kring viltbetesåkern
men inte alltid på själva viltbetesåkern. Vid flera
tillfällen sågs en helikopter övningsflyga omkring viltbetesåkern varvid de gäss och tranor
som uppehöll sig i området skrämdes därifrån.
På de fält som angränsade till viltbetesåkern
vid Elgsjö sågs gäss och tranor främst under
hösten (fig. 4). Från slutet av juli till slutet av
oktober sågs, vid de flesta inventeringsrundor,
ca 100-400 gäss på dessa fält. Vid ett enstaka
tillfälle tidigt på våren, i mars, sågs en stor flock
sädgäss på ett fält nära viltbetesåkern. Annars
sågs endast enstaka gäss och tranor på dessa fält
under våren och sommaren.

Resultat
Totalt gjordes 130 961 grågåsobservationer
fördelat på 67 inventeringsrundor. Sädgäss observerades vid 34 inventeringsrundor och totalt
gjordes 35 575 observationer. 53 268 kanadagåsobservationer gjordes fördelat på 65 inventeringsrundor och 23 708 tranobservationer
gjordes fördelat på 61 inventeringsrundor.

Viltbetesåkrar och utfodring
Totalt utnyttjande av viltbetesåkrarna
Andelen gäss och tranor som observerades på
de alternativa födosöksplatserna var under vissa
perioder stor i förhållande till hur många som
observerades på andra fält. Vid många inventeringsrundor gick mellan 20 och 60 % av de
observerade gässen och tranorna på någon av
de alternativa utfodringsplatserna (fig. 2). Totalt
utgjorde de alternativa utfodringsplatserna endast ca 0,3 % av den studerade ytan. I mars –
april och från mitten av augusti till mitten av
september var utnyttjandet något lägre än under
övriga delar av säsongen.

Kälkestad – viltbetesåker
Vid de inventeringsrundor som företogs under
perioden 7/3 – 2/11 observerades inga gäss
eller tranor på detta fält (fig. 4). Efter det att
inventeringen avslutades harvades fältet. När
fältet harvats sökte sig stora mängder sädgäss
dit och uppehöll sig där under flera veckor
(Fracke 2005 1 ).

Säby – viltbetesåker
Under våren och sommaren sågs endast enstaka
gäss och tranor på denna viltbetesåker. I slutet
av juli och under augusti började gässen besöka
viltbetesåkern i större omfattning (fig. 4). Då
sågs som mest ca 2 250 grågäss och 500

1

Leif Fracke, lantbrukare vid Tåkern som sköter
viltbetesåkern vid Kälkestad. Samtal 2005-11-24.
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Figur 1. Totala antalet gäss och tranor som observerades per inventeringsrunda, presenterat som löpande medelvärde.
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Figur 2. Andelen av de gäss och tranor som observerades, per inventeringsrunda, som observerades på någon av de
alternativa födosöksplatserna vid Tåkern 2005.

Inte heller på de fält som angränsade till
viltbetesåkern vid Kälkestad sågs någon större
mängd gäss och tranor (fig. 4). I slutet av oktober sågs dock en flock på ca 1 500 sädgäss
födosöka på ett nyskördat morotsfält i närheten
av viltbetesåkern.

om skador på de fält med ängssvingel som
odlades i närheten.
250
200
150

Säby – utfodring på träda
Två dagar efter det att utfodringen påbörjades,
och en vecka framåt, sågs ca 200 grågäss äta på
utfodringsplatsen (fig. 3). I slutet av juli besöktes fältet fortfarande av ett femtiotal gäss men
under augusti upphörde de helt med att besöka
platsen.
Ingen utvärdering av denna utfodringsplats
inverkan på angränsande fält har gjorts eftersom den endast angränsar till strandäng och en
skogsdunge där gässen inte gör skada.
Länsstyrelsen har dock inte fått några rapporter
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Figur 3. antalet gäss och tranor på utfodringsplatsen
vid Säby, 1,6 ha (bilaga 1) under 2005.

Väversunda – utfodring på träda
Bortsett från ett par vitkindade gäss som höll
till i området kring Väversunda under sommaren sågs nästan uteslutande grågäss på utfodringsplatsen vid Väversunda. Under mars och
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Elgsjö: ärter & vete (6,1 ha)

Säby: ärter & korn (10,7 ha)
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Väversunda: utfodring på träda (5,5 ha)

Kälkestad: morötter (6,5 ha)
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Kälkestad: angränsande fält (80 ha)
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Väversunda: angränsande fält (63 ha)
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Figur 4. Antalet gäss och tranor på fyra olika alternativa födosöksplatser (bilaga 1), samt på de fält som angränsar till
respektive alternativ födosöksplats vid Tåkern 2005. Observera varierande skala på y-axeln.

april sågs endast ett fåtal, men från och med att
de första kullarna observerades i början av maj
och fram till mitten av juli gick stora mängder
grågäss på detta skifte (fig. 4). Antalet var som
störst i början av maj och minskade sedan med
tiden. I slutet av juli sågs endast ett fåtal gäss på
fältet.

De fält som angränsade till utfodringsplatsen
vid Väversunda utnyttjades under i princip
samma period som utfodringsplatsen, alltså
under våren och sommaren (fig. 4). De angränsande fälten utnyttjades dock i något större
omfattning tidigt på våren än vad utfodringsplatsen gjorde. Under sommaren förekom pro9

blem med grågäss som vandrade över vägen
från utfodringsplatsen till ett kornfält där de
orsakade skador i den kant som vetter mot utfodringsplatsen.

Diskussion
Alternativa födosöksplatser
Viltbetesåkern vid Säby och utfodringsplatsen
vid Väversunda utmärker sig som de alternativa
födosöksplatser som var mest effektiva vad det
gäller att locka till sig gäss och tranor. Vid de
övriga alternativa födosöksplatserna var utnyttjandet mer sporadiskt, kortvarigt eller uteblev
helt. Det finns troligen flera skäl till varför just
dessa två fält var attraktiva för fåglarna. Genom
att jämföra viltbetesåkern vid Säby med den vid
Elgsjö, där liknande grödor odlades, kan vissa
slutsatser dras. Fältet vid Säby ligger betydligt
närmare Tåkern än det vid Elgsjö. Om det finns
lämpliga fält med attraktiva grödor på nära håll
finns ingen anledning för fåglarna att flyga till
andra fält som ligger längre bort, även om de är
lämpliga i övrigt (Nilsson och Persson 1998).
Viltbetesåkrarna vid Säby och Elgsjö ligger
dessutom i nästan samma riktning från Tåkern
och är besådda med liknande grödor varför det
är rimligt att tro att de ”konkurrerar” om
samma gäss. Ytterligare en anledning till att
fältet vid Elgsjö utnyttjas i mindre omfattning
kan vara att samma grödor har odlats där under
lång tid. Detta medför risk, särskilt för ärterna,
att drabbas av sjukdomar som hämmar tillväxten. En annan faktor som påverkar utnyttjandet
av ett fält är störning. Vid Elgsjö bedrevs under
2005 övningsflygningar med helikoptrar vid
flera tillfällen vilket skrämde iväg fåglarna, åtminstone tillfälligt.
Att viltbetesåkern vid Elgsjö legat på samma
plats under flera år borde, om hänsyn tas till
odlingsföljden, vara en fördel. Studier av gäss
tyder på att fåglarna lär sig sina flyttningsvägar
och rastlokaler genom att flytta med andra gäss
och återkommer därför till de rastplatser som
de en gång lärt sig att utnyttja (Alerstam 1982).
Fåglarna borde därför kunna lära sig var en
lämplig viltbetesåker ligger och återkomma till
denna flera år i följd.
Anledningen till den lucka i utnyttjandet av
viltbetesåkrarna som kunde noteras från mitten
av augusti till mitten av september är troligen
att det finns gott om stubbåkrar för gässen att
gå på under den perioden. Studier har visat att
upp till 90 % av de födosökande gässen och
tranorna utnyttjar stubbåkrar för sitt födosök
under den nämnda perioden (Länsstyrelsen
Östergötland 2004, Kjellander m.fl. 2003).

Skrämsel
Totalt arbetade resurspersonerna 327 timmar
med skrämsel och den sammanlagda reslängden
uppgick till 3 912 kilometer. Tjänsten utnyttjades av 21 lantbrukare. Den allra största delen av
arbetet gjordes under juli då 171,5 timmar nedlades (fig. 5). Största delen av tiden lades på
aktiv skrämsel av gässen genom ”schasning”
med paraply, skrämskott, raketer o dyl. Vakjakt
förekom också. Totalt fälldes därvid 31 grågäss
och en kanadagås. Resurspersonerna hjälpte
även till med att placera ut olika typer av fågelskrämmor samt att underhålla och flytta dessa.
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Figur 5. Arbetsinsats av resurspersoner som har hjälpt
till med skrämsel av gäss och tranor vid Tåkern 2005.

Ekonomi
Under 2005 fick Länsstyrelsen i Östergötland
500 000 kr av de medel som Naturvårdsverket
årligen anvisar länsstyrelserna för bidrag till
förebyggande åtgärder och ersättningar för viltskador orsakade av alla fredade viltarter utom
säl. Av dessa medel användes 51 000 kr till bidrag och ersättningar för viltskador orsakade av
andra arter och på andra platser än av gäss och
tranor vid Tåkern och ett belopp på 70 000
kronor fanns reserverat till förebyggande åtgärder som ännu ej utbetalats. Den största andelen
av medlen gick till ändamål med anknytning till
problemen med skador på odlade grödor orsakade av gäss och tranor vid Tåkern. 321 000 kr
användes till olika typer av förebyggande åtgärder för att minska de skador som fåglarna orsakar och 14 269 kr användes för att ersätta lantbrukare som trots detta drabbats av skador.
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Utfodringsplatsen vid Väversunda är belägen
i mycket nära anslutning till Tåkern och till
stora vassområden där det häckar många grågäss (Gezelius och Nilsson 2004). Därför utnyttjas fältet till största delen av grågåsfamiljer.
På fältet växer till stor del vitklöver som visat
sig vara en attraktiv betesart för gäss. McKay
m.fl. (2001) jämförde vitklöver Trifolium repens,
engelskt rajgräs Lolium perenne, rödsvingel Festuca
rubra och timotej Phleum pratense för att se vilken
av dessa arter som lockade flest prutgäss till sig
i kustområden i södra England. De fann att
vitklöver var den art som föredrogs av gässen,
men att klövern bör slås och därigenom förhindras att bli högvuxen för att bibehålla sin
attraktionskraft.
Eftersom utfodringen vid Väversunda
skedde på trädad mark bekostades själva fältet
av trädesbidrag från EU: s lantbrukarstöd. På
trädor får en viss andel vallgrödor sås in utan
att brukaren går miste om trädesbidraget. Detta
borde utnyttjas av fler brukare eftersom många
fler alternativa födosöksplatser skulle kunna
anläggas på detta sätt än vad som kan åstadkommas med de medel som länsstyrelserna
anvisas från Naturvårdsverket. Fler trädor med
inslag av vitklöver och andra vallgrödor på
strandängsnära ytor skulle troligen vara ett
verksamt sätt att kraftigt minska de skador som
de häckande grågässen gör. Om dessutom utfodring sker på trädorna blir effekten troligen
ännu bättre.
Utfodringen vid Väversunda skedde med
hjälp av en utfodringsautomat. Fördelarna med
att sprida med automat är att foderåtgången för
gässen är jämn och att den totala foderåtgången
och den arbetsinsats som krävs är liten. En
nackdel är att automaten sprider över en liten
yta vilket gör att endast ett begränsat antal gäss
per tillfälle kan utfodras. Denna utfodringsmetod fungerar troligen bäst då den användas
som komplement på platser med tillgång till
annan föda. En kritik som riktats mot användandet av utfodringsautomater är att det tros
finnas en risk för att de kan göra gässen mer
svårskrämda. En del lantbrukare ställer ut färgglada och på andra sätt avvikande föremål på
sina fält för att skrämma gässen och få dem att
välja en annan födosöksplats. Ibland används
även tunnor av den typ som används till utfodringsautomater för att skrämma gässen. Om
gässen lär sig att dessa tunnor innebär mat kan
det tänkas att gässens tolerans mot olika typer

av fågelskrämmor minskar. Detta bör dock
vägas mot nyttan av att kunna styra gässen till
utfodringsplatser där de inte gör skada.
En likhet mellan de båda strandängsnära utfodringsplatserna var att gässen slutade utnyttja
dem i mitten av juli, trots att det fortfarande
fanns korn att äta. På sensommaren, när gässlingarna blivit flygga, söker sig gässen ut för att
äta på de större fälten kring sjön. Det finns
förmodligen flera orsaker till detta. Dels kan
tillgången till mat förväntas vara större på de
odlade fälten när spannmålen och ärterna börjar
mogna, dels tros fåglarna uppfatta stora öppna
fält med god sikt som säkrare födosöksplatser
(Newton och Campbell 1973). De flesta gäss
som tidigare sökt föda på utfodringsplatsen vid
Säby sökte sig troligen till den stora viltbetesåkern utanför Säby i slutet av juli. Utfodringsplatsen vid Säby utnyttjades under en kort tid
men den perioden skulle troligen kunna förlängas genom att börja sprida korn tidigare på
säsongen.
Den viltbetesåker som lockade minst fåglar
till sig var morotsodlingen vid Kälkestad där
inga gäss eller tranor sågs under studieperioden.
Efter studien harvades fältet och då började
stora mängder sädgäss födosöka på fältet
(Fracke 2005 1 ). Om det under kommande säsonger blir aktuellt att anlägga viltbetesåkrar
med morötter visar 2005 års erfarenheter att det
kan det vara lämpligt att harva fältet tidigare på
hösten. Genom att harva redan i början av oktober finns chansen att de rastande sädgässen
söker sig till detta fält istället för att gå på höstsådd spannmål och raps.
Alla gäss som uppehåller sig i odlingslandskapet kring Tåkern övernattar inte i Tåkern.
Stora mängder kanadagäss övernattar i vikar av
Vättern och uppehåller sig kring dessa vikar
relativt långt ifrån Tåkern och de alternativa
födosöksplatserna. Det är inte rimligt att lyckas
locka kanadagässen att flyga till de alternativa
födosöksplatserna så länge det finns andra attraktiva födokällor i närheten. De medel som
anvisas länsstyrelserna från Naturvårdsverket
för att förebygga och ersätta viltskador ska endast användas för fredade viltarter. Skyddsjakt
efter kanadagås får bedrivas året runt och arten
är således inte fredad. Därför ska inte de åtgärder som görs med medel från Naturvårdsverket
1

Leif Fracke, lantbrukare vid Tåkern som sköter
viltbetesåkern vid Kälkestad. Samtal 2005-11-24.
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i första hand rikta sig till att lösa kanadagåsproblemen.
Att inventeringsrundorna startade tidigare på
dygnet verkar ha inverkat på resultatet, vad
gäller antalet observerade fåglar, jämfört med
studien från 2003-2004 (Länsstyrelsen Östergötland 2004). I studien 2003-2004 gjordes 59
407 grågåsobservationer på 54 inventeringsrundor, medan det under studien 2005 gjordes 130
961 observationer på 67 inventeringsrundor.
Det ger ett snitt på 1 100 grågäss per runda för
studien 2003-2004 och ett snitt på 1 955 grågäss
per runda för studien 2005, trots att samma
inventeringspunkter användes och att inventeringen skedde under i stort sett motsvarande
tidsperiod.

gässlingarna har blivit flygga lämnar de strandängarna och börjar födosöka på de odlade fälten. Under juli börjar ärter, korn och ängssvingel, som är mycket attraktiva grödor för
gässen och tranorna, att mogna och drar till sig
stora antal fåglar. Under den här årstiden är det
dessutom ljust under mycket stor del av dygnet
vilket medför att en ensam lantbrukare får svårt
att själv orka med att freda sina grödor från
viltskador och samtidigt sköta övriga sysslor
inom lantbruket.

Slutsatser kring alternativa födosöksplatser
Alternativa födosöksplatser är ett verksamt sätt
att minska risken för viltskador på odlade grödor orsakade av gäss och tranor. Viltbetesåkern
vid Säby besöktes under slutet av juli och början av augusti dagligen av 1 000-2 000 grågäss,
vilket utgjorde ca 25 % av det totala antalet vid
Tåkern under den perioden. Att på annat sätt
styra så stor andel av beståndet är troligen svårt.
För bästa effekt bör de alternativa födosöksplatserna kompletteras med intensiv skrämsel på
fält med oskördade, attraktiva grödor.
Effekten av de alternativa födosöksplatserna
verkar dock vara lokal. Därför behövs flera
alternativa födosöksplatser för att få god effekt
i alla utsatta områden. Dessutom är olika grödor attraktiva under olika delar av säsongen.
För effekt under hela säsongen bör därför olika
typer av viltbetesåkrar anläggas. Dessa bör
kompletteras med utfodring när de odlade grödorna på viltbetesåkrarna tagit slut. Vissa grödor t.ex. morötter och ängssvingel odlas inte
jämnt fördelat runt Tåkern och är dessutom
attraktiva under andra tidsperioder än de vanligaste grödorna. För att skydda dessa kan riktade
insatser krävas, i form av att t.ex. anlägga viltbetesåkrar med samma grödor eller utfodringsplatser i dessa områden.

Angränsande fält
Utnyttjandet av de fält som angränsade till de
alternativa födosöksplatserna sammanföll ofta
med utnyttjandet av de alternativa födosöksplatserna. Det förefaller naturligt att de alternativa födosöksplatserna utnyttjas under de perioder som det finns mycket fåglar i närområdet.
I de flesta fall kan noteras att antalet fåglar på
de alternativa födosöksplatserna är större än
antalet på de angränsande fälten, trots att den
sammanlagda ytan av de angränsande fälten är
betydligt större. Problem med skador på grödor
som odlats i anslutning till någon av de alternativa födosöksplatserna är endast kända från
området kring utfodringsplatsen vid Väversunda. De gäss och tranor som observerades på
angränsande fält vid Säby och Elgsjö under
höstarna gick till största delen på stubbåkrar där
de inte gjorde skada.

Skrämsel

Den skrämsel som bedrevs av de resurspersoner som utsetts av Länsstyrelsen utgör troligen
en liten del av den skrämsel som totalt sett bedrivs kring Tåkern. Resurspersonernas arbete
kan dock bedrivas effektivt genom att de kan
bevaka flera markägares åkrar samtidigt inom
ett begränsat område. På så vis kan insatserna
vara ett värdefullt bidrag till de insatser som
lantbrukarna själva gör för att skrämma bort
gässen och tranorna från fält med växande grödor. I diagrammet som redovisar resurspersonernas arbetsinsats kan konstateras att juli är en
månad då resurspersonernas tjänster är extra
eftertraktade. Det beror troligen på flera faktorer. När de vuxna gässen har ruggat klart och

Tack!
Vi vill rikta ett stort tack till Birgitta Båvius,
Lars Engholm, Leif Fracke, Ulf Rosén och Tor
Nyberg som upplät sin mark för anläggande av
viltbetesåkrar och utfodringsplatser. Tack även
till Stefan Lenér som skötte utfodringen på en
av utfodringsplatserna. Vidare vill vi tacka
Viltskadecenter som under hela projektet har
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varit till stor hjälp med planering av utförandet
och synpunkter på manus. Vi vill även tacka
personalen på lantbruksenheten för hjälp med
uppgifter om arealer och grödfördelning inom
studieområdet.

McKay, H. V., Milsom, T. P., Feare, C. J., Ennis, D. C., O’Connel, D. P. och Haskell, D. J.
2001. Selection of forage species and the creation of alternative feeding areas for darkbellied
brent geese Branta bernicla bernicla in southern
UK coastal areas. Agriculture, Ecosystems and
Environment: 84, 99-113.
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Bilagor
Bilaga 1.
Karta över Tåkern som visar de alternativa födosöksplatsernas läge samt de observationspunkter som
användes vid inventeringsarbetet (svarta punkter). Viltbetesåker 1 Kälkestad, viltbetesåker 2 Säby,
viltbetesåker 3 Elgsjö, utfodring på träda 1 Väversunda, utfodring på träda 2 Säby.
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Bilaga 2.
Nedan följer kartbilder över de fält som använts som alternativa födosöksplatser under 2005 (blå linje)
samt de områden som bedömts som angränsande fält (röd linje).

Säby – viltbetesåker med ärter och korn 10,7 ha (A) samt utfodring på träda 1,6 ha (B).

Elgsjö – viltbetesåker med ärter och vete 6,1 ha.
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Bilaga 2 forts.

Kälkestad – viltbetesåker med morötter 6,5 ha.

Väversunda – utfodring på träda 5,5 ha.
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