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Projekt Fjällgås 
årsrapport 2014

Satellitsändarförsedd utsättningsfågel med tre artfränder på tillfälligt besök vid Minsmere i England. Foto: David Fairhurst.
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lnledning och reflektion 
Denna rapport avser att ge en bild av det arbete Projekt Fjällgås har utfört under 2014 som ett led i genomför-
andet av det svenska åtgärdsprogrammet för fjällgås. Programmet gäller till 31 december 2015 och de insatser 
som gjorts och de resultat som nåtts kommer att utvärderas inför en förmodad revision av programmet under 
våren 2016. Projektets verksamhet finansieras till stor del av Naturvårdsverket inom ramen för arbetet med 
nationella  åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), men även bidrag från stiftelser och fonder är viktiga för de 
riktade åtgärder som görs.

Nedanstående rapport fokuserar på det arbete som utförts inom landet, inklusive samarbetet med de länder 
som delar den svenska populationen. Under året har dessutom betydande tid ägnats åt arbetet med att revidera 
det nu föråldrade internationella åtgärdsprogrammet (ISSAP – International Single Species Action Plan). Detta 
arbete har skett inom ramen för det internationella samarbetet inom AEWA (African-Eurasian Waterbird Agre-
ement).

Utvecklingen under år 2014 gav ökat hopp för den svenska fjällgåspopulationen. Den omfattande dödlighet 
som drabbade populationen under ruggning och häckning 2012 och 2013 uteblev. Häckningsresultatet 2014 
var relativt bra med minst 11 flygga ungar. Avläsningar av utsatta fåglar visar på hög överlevnad, men det är i 
dagsläget inte möjligt att uppskatta andelen av dessa som rekryterar till den vilda populationen. 
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Övervakning av det vilda beståndet
Övervintringen
De fjällgäss som häckar i Sverige tillbringar till stor del vintern i Holland. Beroende på väderförhållandena kan 
gässen välja att uppehålla sig i Tyskland och Belgien, vid sträng kyla troligen även Frankrike. I Holland är det 
framför allt två lokaler där gässen uppehåller sig längre tid, nämligen Oudeland van Strijen och de Petten, båda 
utpekade som Natura 2000-områden för fjällgås.

De första 2 fjällgässen anlände till Oudeland van Strijen den 28 september 2013 varefter antalet ökade till 
28 ex den 25 oktober. I början av december lämnade huvuddelen av flocken Oudeland van Strijen, och den 
4 december noterades 30 fjällgäss vid de Petten. Den högsta noteringen från de Petten under vintern var 37 
individer i mitten av december. Anledningen till att det ses högre antal vid de Petten än Oudeland van Strijen, 
vilket är ett återkommande mönster de flesta vintrar, kan enligt våra kollegor i Holland till stor del förklaras 
med att fåglarna är mer lätträknade (kortare avstånd, mindre skymmande vegetation) vid den förstnämnda 
lokalen. Men ser man till rapporter av färgringar finns det mycket som tyder på att det också skulle kunna bero 
på att olika flockar strålar samman vid de Petten. 

I början av februari 2014 avvek fåglarna från det normala mönstret och valde att återvända till Oudeland 
van Strijen, något som aldrig tidigare hänt. Möjligen kan återkomsten till denna lokal förklaras med störningar 
i form av helikopterflygning i Pettenområdet, eventuellt även på återkommande besök av havsörn. Fåglarna 
stannade sedan kvar vid Oudeland van Strijen till dess att de påbörjade sin vårflyttning.

Baserat på observationer från de två viktigaste lokalerna, samt med kunskap om förekomst av enstaka indivi-
der på annat håll, kan vi anta att det totala antalet fjällgäss i Holland överskred 40 ex under vintern 2013/2014.

Vårsträcket 2014
Normalt rapporteras de tidigaste vårfåglarna från Östergötland. Första rapporten från Sverige 2014 gäller dock 
en fågel som sågs den 14 mars i trakterna av Asköviken i Västmanland, där den stannade närmare en månad. 
Den första rapporterade flocken utgjordes av 4 omärkta fåglar som anlände till sjön Östen den 6 april. Det 
dröjde till 10 april innan 4 ex rapporterades vid Svartåmynningen i Östergötland. 

Den 17 april var totalsiffran för Sverige 33 individer fördelat på: 18 fåglar i Hudiksvall, 11 i Östergötland 
och 4 i Umeå. De högsta enskilda siffrorna för en lokal var 26 ex i Hudiksvall den 6 maj och 27 ex vid Stor-
näset, Sundsvall den 9 maj. En försiktig skattning av totalantalet i Sverige under vårsträcket hamnar på 40–45 
fåglar.

Häckning och observationer i kärnområdet
Inom häckningsområdet bedrevs inventeringar under två perioder: 28–30 juni respektive 2–12 juli. Insatsen 
under försäsongen blev av olika skäl mindre än under 2013. Under juni 2014 sågs ingen gås alls i området. 
Man kan visserligen förvänta sig att betydligt lägre antal ses under senare delen av juni då fjällgässen då är 
betydligt mer undandragna och honorna ruvar. Likväl så gav avsaknaden av observationer ett tydligt tecken på 
ett ytterligare dåligt år. Den 8 juli sågs en flock med 5 adulter och minst 1 pull som hastigast i en glugg i vide-
buskagen. Många gäss lämnade området under andra halvan av juni, och redan den 20 juni började gäss dyka 
upp i Hudiksvall för att rugga. 

I samband med eftersök av de utsatta fåglarna i kärnområdet under perioden 4–7 augusti gjordes några få 
observationer av vilda fjällgäss.

 
Ruggning
Den 20 juni dök de sex första omärkta gässen upp i Hudiksvall. Den 4 juli hade antalet ökat till 28 fåglar, 
inklusive 5 individer som satts ut tidigare år. Fåglarna stannade sedan på platsen till att höststräcket började. 

Höststräcket 2014
I slutet av augusti började antalet fåglar i Hudiksvall att öka, vilket betyder att nya gäss tillkommit. Den 27 au-
gusti hade antalet ökat till 37 som blev den högsta noteringen för lokalen. Den sista rapporten från Hudiksvall 
kom den 11 september.

I de fall observatörerna inte kunnat avgöra om fåglarna bar färgringar, har vi konsekvent undvikit att räkna 
in dessa fåglar i den vilda populationen för att undvika överskattning av populationens storlek. 

Under hösten rapporterades enstaka fjällgäss eller mindre flockar på ovanligt många platser. Flera intressanta 
observationer gjordes under hösten vid sjön Östen i Västergötland. Åtminstone 21 olika individer uppehöll 
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sig under hösten vid sjön, de sista sågs fram till den 25 december. Bland fåglarna registrerades 2 kullar om 3 
respektive 7 ungar. Dessa uppgifter, tillsammans med övriga observationer under höstflyttningen, leder till be-
dömningen att minst 43 vuxna och 11 ungfåglar passerade på väg söderut. Rapporter från Holland tidigt under 
2015 tyder på att antalet ungfåglar kan vara ännu något högre.

Vi kan dra slutsatsen att den höga sommardödligheten hos vuxna fåglar som noterades 2012 och 2013 
verkar ha uteblivit 2014. Samtidigt var reproduktionen relativt låg med endast 3 bekräftade kullar. Dödligheten 
under vintern 2013/2014 verkar däremot ha varit närmast obefintlig. Sammantaget kan konstateras att den 
vilda populationen ökade något från bottenåret 2013.

En av satellitsändarfåglarna uppehöll sig tillsammans med fyra artfränder vid Makkevikka utanför Trondheim, innan de flyttade 
först till England där de tilldrog sig mycket stort intresse och sedan vidare till Belgien där de övervintrade. Samma fåglar som på 
bilden på omslaget. Foto: Frank Grønningsæter.
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Uppfödning och utsättningar
Avelsbeståndet 2014
De två avelspopulationerna innehåller idag bara fåglar som fångats i Ryssland eller avkomma till sådana fåglar. 
Under 2014 kunde både avelsstationerna på Nordens Ark och Öster Malma köras med hög kapacitet. Flertalet 
par som fick egna häckningsburar värpte fram bra kullar. Ett häftigt regnoväder under häckningen drabbade 
Nordens Arks anläggning och några äggkullar hamnade i vatten och häckningen misslyckades. På Öster Malma 
ökade häckningsframgången betydligt jämfört med 2013, sannolikt beroende på att fåglarna nu hade erfarenhe-
ter av tidigare häckningar och bättre förutsättningar i anläggningen.

Totalt producerade 16 par ägg varav 14 fick ut ungar. Totalt blev det 44 flygga ungar, varav 34 sattes ut i 
fjällen. Sammanlagt 10 fåglar (5 från respektive anläggning) sparades för att sättas ut som 2K-fåglar 2015. Idag 
utgör anläggningarnas storlek och omkostnaderna i samband med uppfödningen, snarare än avelsbeståndets 
beskaffenhet, begränsande faktorer vid produktionen av utsättningsfåglar. Med investeringar i fler häcknings-
burar skulle det nuvarande avelsbeståndet troligen kunna producera närmare 100 flygga fåglar per år.

Avelshägnet vid Öster Malma under häckningssäsongen 2014. På bilden ses de vaktande hanarna medan honorna ligger och 
ruvar. Alla hanarna i de 8 häckningsburarna valde samma position för att stå på vakt vilket gav ett nästan komiskt intryck då det 
blev en rak rad av fåglar. Den föredragna platsen var ett krön, nära till poolerna där de båda fåglarna träffas när honan tillfälligt 
lämnat boet. Foto: Projekt Fjällgås.
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Utsättningar 2014
Under 2014 sattes fåglar ut endast i häckningsområdet. Utsättningstidpunkten hade diskuterats ingående och 
diskussionerna slutade med att utsättningen senarelades till den 1 augusti, dvs. efter ruggningen. Skälet till 
senareläggningen var ett försök att undvika att utsättningsfåglar skulle locka till sig eller hålla kvar eventuella 
örnar, som då skulle kunna utgöra ett hot mot ruggande vuxna vilda fåglar. 

Sammanlagt byggdes fem utsättningshägn i häckningsområdet. Totalt sattes 54 fåglar ut, varav 34 individer 
var 1K, medan 20 var 2K (dvs. födda 2012). Fem av de utsläppta fåglarna försågs med satellitsändare. 

Sex personer besökte under fyra dagar (4–7 augusti) Arjeplogsfjällen för att om möjligt registrera rörelser hos 
de utsatta fåglarna. Totalt sågs 5–8 utsättningsfåglar och 2 vilda fjällgäss. Vid utsättningshägnen sågs inga fåglar. 
De sedda fåglarna beskrevs som skygga, och reagerade på en annalkande människa. 

Av de 54 utsättningsfåglarna som släpptes har fram till och med 17 jan 2015 totalt 38 rapporterats på 
flyttning eller övervintring. Detta betyder att 70 % av utsättningsfåglarna har setts utanför häckningsområdet, 
vilket är en mycket hög siffra jämfört med tidigare år. Det goda resultatet kan delvis förklaras av att sändarna 
gett oss möjligheter att ta kontakt med lokala ornitologer för att kolla upp fåglarna. Men även om man bortser 
från de riktade insatserna så har ovanligt många fåglar rapporterats.

Sändarna på de fem fåglarna har fungerat utan problem. Alla fåglarna har på olika vägar nått övervintrings-
området och under större delen av vintern uppehållit sig i Holland, Tyskland eller Belgien. En av fåglarna kun-
de följas på sin väg västerut till Norge och sedan via England till Belgien. De övriga passerade efter olika vägval 
i norra Sverige genom landet söderut mot vinterkvarteren, ofta i sällskap med flockar av grågäss eller sädgäss. 

Genom att flera fåglar varit försedda med sändare och rapporteringsviljan hos observatörerna i alla berörda 
länder varit mycket hög har en mängd värdefulla data kunnat erhållas. Mycket tyder på att rörligheten är hög 
hos fåglarna och de verkar inte sällan byta flock.

Den höga överlevnaden är mycket positiv och förhoppningsvis kan den bidra till ett betydande tillskott till 
den vilda populationen. Bekräftelse på detta kan dock inte får förrän tidigast efter sommaren 2015 eller snarare 
2016 när alla utsatta fåglar är könsmogna.

Bygge av utsättningshägn i Arjeplogsfjällen. Foto: Projekt Fjällgås.
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Övriga nationella aktiviteter
Nationellt seminarium
Under hösten bjöds myndigheter med ansvar för fjällgåsen och nationella intresseorganisationer in till ett semi-
narium för att diskutera det svenska bevarandearbetet för fjällgås. Totalt 17 personer deltog och representerade 
en stor bredd av myndigheter och även flera regionala fågelföreningar. Seminariet bestod av två delar; under dag 
1 presenterades dagens kunskap om de svenska fjällgässen och under dag 2 genomfördes en workshop. Mötet 
präglades av öppna diskussioner och en relativ samsyn på förutsättningarna och inriktningen för det fortsatta 
svenska fjällgåsarbetet. 

Försök till fångst av vilda fåglar
Som ett led i samarbetet med tyska och holländska forskare genomfördes under året två försök till fångst av 
fjällgäss. Projektet stöttas av BirdLife Tyskland (NABU). I Petten (Holland) där fjällgäss regelbundet övervint-
rar gjordes ett fångstförsök under en dryg vecka i slutet av mars utan att fjällgäss uppenbarade sig i rätt läge för 
fångst med det uppsatta kanonnätet. Det andra försöket gjordes i Hudiksvall i september, och även detta blev 
ett misslyckande eftersom fåglarna uppvisade stor misstänksamhet och aktivt undvek fångstredskapen.

Samarbetet fortsatte under året och kunskapsutbytet och diskussioner kring gemensamma framtida sats-
ningar fördjupades. Detta är tredje och näst sista året som projektet pågår och fortfarande har ingen fjällgås 
försetts med sändare så att kartläggningen av den svenska populationens flyttvägar kan börja. 

Mänsklig störning och behov av restriktioner
Även under sommaren 2014 kunde under vissa perioder nästan dagliga störningar från människor noteras i 
häckningsområdet, främst från sportfiskare. Deras besök är dock oftast helt lagliga eftersom inget beträdnads-
förbud finns och fisket är tillåtet i strömmande vatten mellan de olika sjöarna. Det innebär att fiskare och 
vandrare fritt kan röra sig i videsnåren runt fjällgåsens viktigaste häckningsmiljöer. Detta är en allvarlig brist i 
det svenska bevarandearbetet och beslut om inskränkningar för fiskare och andra i fåglarnas kärnområde under 
den känsliga tiden måste ges högsta prioritet hos ansvariga myndigheter.

Vitkindad gås-hybrider
De fjällgåshanar som blev felpräglade under den period som projektet använde vitkindade gäss som fosterför-
äldrar verkar alla nu vara döda. Den senaste rapporten av en av dessa fjällgåshanar kom från Holland under 
senhösten 2013. 
Av de fem hanar vi känner till som parat sig med vitkindad gås har projektet avlivat tre. Detta kapitel i projek-
tets historia har varit svårhanterat. Vi har inte betraktat avlivning av hybridavkommorna som prioriterat ur ett 
rent bevarandeperspektiv. Samtidigt utgör hybriderna inte någon bra reklam för projektet.  

Första generationen hybrider mellan fjällgås och vitkindad gås har rapporterats mer eller mindre årligen 
sedan 2002 i Sverige. Däremot kan vi inte hitta något dokumenterat fynd av andra generationen hybrider. 
Hybriderna har aldrig rapporterats följa fjällgäss annan än den hane med vilken den vitkindade gåsen bildat 
par. Ett tydligt exempel på detta är Hudiksvall som årligen besöks av stora delar av den svenska fjällgåspopula-
tionen och där det aldrig observerats några hybrider. Detta trots att Hudiksvall är beläget mitt mellan två av de 
områden där det rapporterats flest hybrider. Hybriderna har således aldrig haft kontakt med, eller på annat sätt 
ingått i den svenska fjällgåspopulationen. Likväl ska projektet under 2015 göra ett försök att avliva de kvarva-
rande hybridfåglarna (år 2014 uppskattades antalet till ca 8 (6–10)).   
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Internationellt arbete
Besök i Holland
Under några dagar under hösten besöktes Holland av projektledaren för studier av fjällgässen på plats och för 
ett antal möten. Fjällgässen tillbringar egentligen mer tid i övervintringsområdena än i Sverige under ett år, och 
ansvaret för populationen är därmed minst lika stort för länderna inom övervintringsområdet (främst Holland) 
som Sverige. Bland stora flockar av olika gåsarter kunde sammanlagt ett tiotal fjällgäss studeras. Ur ett svenskt 
perspektiv är de skyddade naturområdena små i Holland och trycket från mänskliga aktiviteter är högt, samti-
digt som antalet änder och gäss är mycket högt. De platser som är kända för att hysa fjällgäss i Holland är dock 
väl skyddade och skötseln av dessa verkar fungera bra. De holländska värdarna visade stor gästfrihet och besöket 
gav goda möjligheter till diskussioner om samarbete, bl.a. med tanke på planerad ansökan till EU om LIFE-
medel. Under besöket fick man ytterligare bevis på de svårigheter som finns då det gäller att fånga vilda fjällgäss.

Internationellt arbete och kritik mot projektets verksamhet
Det svenska projektet har länge varit ifrågasatt främst från intresseorganisationer i Finland och Norge. Vi har 
under tidigare år i stort valt att inte besvara kritiken för att inte fördjupa konflikten. Tyvärr har denna tak-
tik inte gett önskvärd effekt. I stället har den framförda kritiken i form av brev, och på det norska projektets 
hemsida (www.piskulka.net) bara blivit än mer osakligt och mer och mer kommit att likna ren smutskastning. 
På vår egen hemsida har vi därför gått i svaromål på de beskyllningar som återfinns på den norska projektsajten. 
Under sommaren och hösten höjdes tonläget ytterligare och vi bestämde oss därför att fortsättningsvis bemöta 
alla påståenden i olika sammanhang. Detta blev ett resurskrävande arbete och i slutet av 2014 (och början av 
2015) lades extra mycket fokus på att utifrån ett strikt vetenskapligt perspektiv granska alla beskyllningar som 
förts fram av våra motståndare. Det omfattande arbetet med att söka faktiska källor till det som fördes fram gav 
oss en trygghet. Det visade sig vid detta arbete att det fanns mycket svagt eller inget vetenskapligt stöd för det 
batteri av anklagelser som kommit under året. Vår faktasammanställning skickades in till BirdLife International 
för att ge denna organisation ett underlag för beslut kring huruvida den svenska populationen skulle inkluderas 
i EU:s rödlista. 

Projektet har i arbetet med att försvara verksamheten haft stöd från olika intressenter, bl.a. samarbetspart-
ners i Holland och Tyskland. Det svenska projektet har under året även lämnat underlag till skrivningar i det 
pågående arbetet inom AEWA med att revidera det internationella åtgärdsprogrammet för fjällgås. Det är pro-
jektets förhoppning att såväl BirdLife International som AEWA i dessa arbeten tillmäter fakta större betydelse 
än återkommande och högljudda beskyllningar som saknar vetenskaplig grund.

På besök i Holland tillsammans med holländska fjällgåsspecialister. Foto: Projekt Fjällgås.
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Finansiering och stöd
För verksamhet inom ramen för det svenska åtgärdsprogrammet har projektet fått anslag från Naturvårdsver-
ket, Länsstyrelsen i Norrbotten och Länsstyrelsen i Gävleborg under 2013. Vi har också fått generöst stöd från 
Våtmarksfonden och Stiftelsen Sveriges Vildnad för verksamhet under 2013.

Svenska Jägareförbundet och Nordens Ark bidrar genom att den personal som arbetar inom Projektet kan 
verka inom respektive organisations löpande verksamhet och nyttja kontor, teknisk utrustning etc. Naturvårds-
verket ansvarar för kontakterna med EU och AEWA. Liksom tidigare år har projektet sponsrats av Fjällflygarna 
AB Kjell Johansson genom reducerad kostnad för helikoptertransporterna i Lappland och lån av stugor. Same-
tinget har gett oss tillträde till en stuga. Hudiksvalls kommun har underlättat vårt arbete i Lillfjärden. 
 Projekt fjällgås vill framföra ett stort och varmt tack till de som bidragit ekonomiskt och på andra sätt 
sponsrat årets verksamhet till stöd för fjällgåsen.

Ett stort tack till alla fältarbetare som ställt upp ideellt och stått ut med mygg, tung packning och långa 
dagar i fält. Tack också till alla rapportörer, både svenska och utländska, som möjliggör att vi kan hålla koll 
på fjällgässen. Ornitologerna i Hudiksvall – allra mest Lars Göran Lindström – och vid Hjälstaviken har som 
vanligt bidragit med mycket värdefulla observationer och hjälp vid fältarbetet. 

Våra tyska och holländska kollegor har under året varit mycket aktiva och arbetat hårt i respektive land för 
att möjliggöra framtida gemensamma projekt.

Öster Malma 2015-12-16

Niklas Liljebäck Christer Larsson                     
Öster Malma Nordens Ark              
611 91 Nyköping 456 93 Hunnebostrand                              
niklas.liljeback@jagareforbundet.se christer@nordensark.se          


