
Varför skjuts svenska fjällgäss i Norge? 

 

Beslutet av det norska Miljödirektoratet att låta avliva en andra fjällgås från det svenska 

uppfödningsprojektet har väckt stor uppmärksamhet. Att avliva en fullt friska individer av en globalt 

hotad fågelart, som dessutom är föremål för omfattande engagemang i flera länder är självfallet 

synnerligen kontroversiellt men lyckligtvis unikt.  Miljödirektoratets uppseendeväckande beslut 

borde underbyggas av väl grundade vetenskapliga skäl. Vi har inte kunnat finna något sådant 

underlag skrivet av Miljödirektoratet.  Däremot har NOF, Norsk Ornitologisk Förening, gjort sitt bästa 

att förklara hur myndigheten tänkt och hur angeläget det var att denna fjällgås avlivades. Tyvärr finns 

inget i denna text som ger en hållbar vetenskaplig eller bevarandebiologisk förklaring utan är mer ett, 

ytterligare,  försök att smutskasta det svenska bevarandearbetet för arten. 

NOF har sedan länge fört en hård, närmast hatisk, linje gentemot svenska fjällgäss i allmänhet och 

Projekt Fjällgås arbete i synnerhet. Som vanligt drar man sig inte för att lägga fram påståenden och 

beskyllningar utan att bemöda sig att visa fram några belägg för dessa. Denna sentida skrivelse, förs 

fram som en ”vetenskaplig” text och vi misstänker att det är detta resonemang som fått norska 

myndigheter att fatta beslutet att skjuta fjällgäss. I andra sammanhang brukar man bifoga 

litteraturhänvisningar för påståenden i sådana texter för att erbjuda läsaren möjlighet att kritiskt 

granska källorna. Det är ingen slump att detta dokument saknar sådana hänvisningar. 

Istället för att bemöta denna text med motsvarande kraftuttryck vill vi erbjuda dig som läsare 

möjligheten att skapa dig en egen uppfattning kring den konflikt som föreligger. Projekt Fjällgås, har 

hittills valt att inte kritisera det arbete som Norge utför utan vi hoppas de får framgång med sina 

åtgärder och att man lyckas i båda länderna med att rädda denna hotade art.  

Nedan har vi i några korta meningar försökt sammanfatta några punkter och kritiskt granska det som 

sägs i den långa norska texten för att underlätta för dig som läser. Vi har också lagt in 

källhänvisningar när frågan varit av mer vetenskaplig natur.  

1. Det är onaturligt att fjällgäss häckande i Norden (”Fennoscandian”) övervintrar i Tyskland och 

Holland. och att de svenska fåglarna utgör ett hot mot den norska populationens särart (”way 

of life”). Vi har sökt i vetenskapliga databaser efter referenser kring nordiska fjällgässens 

flyttvanor.  Vi har funnit  sammanlagt 4 artiklar1-4 som beskriver de 100-tals historiska fynd av 

fjällgäss i västra Europa som finns innan Projekt Fjällgås startade. Om det funnits en 

betydande flyttväg historiskt till västra Europa är svårt att säga5 men ingen kan hävda att det 

är onaturligt att fjällgäss övervintrar i Holland och västra Tyskland vilket de svenska fjällgässen 

gör idag. Frågan om flyttväg anses dock, internationellt, inte alls ha den betydelse som man i 

Norge vill göra gällande, och spontana storskaliga förändringar av flera gåsarters flyttvanor 

har skett i Europa5. 

2. I det norska dokumentet sägs att det inte finns någon vetenskaplig grund (”nor is there any 

scientific basis”) till att den fågel som sköts skulle kunna tillföra något gott till den norska 

populationen.  Utsättningsfåglarna i Sverige består av avkommor från vildfångade fjällgäss 

från den västryska populationen. Denna population har tidigare visat sig (genom att ryska 

hanar parat sig med norska honor) tillföra värdefulla gener vilket bättrat på den genetiska 

variationen i den norska populationen 6.  I artikeln som behandlar detta går att läsa ”Therefore 



maintenance of genetic variability is crucial goal in conservation bilogy”. Tomas Arvakk, aktiv i 

det norska projektet, projektet var en var medförfattarna till denna artikel. Om den aktuella 

fjällgåsen parat sig med en norsk fågel skulle den alltså utgöra ett viktigt genetiskt tillskott 

vilket också är helt i linje med internationella rekommendationer7. 

3. Det framhålls på flera platser i den norska texten att Svenska Jägareförbundet alltid varit 

ensamt ansvarig för Projekt Fjällgås vilket är orättvist mot tidigare och aktuella partners 

insatser. Under lång tid var WWF Sverige ledande inom projektet, och idag är Nordens Ark en 

likvärdig aktör inom projektet. Sedan 2010 bedriver projektet sin verksamhet i enlighet med 

det svenska Åtgärdsprogrammet8. 

4. På flera platser in det norska dokumentet framförs att det svenska projektet bedriver sin 

verksamhet tvärsemot internationella överenskommelser. Den överenskommelse som avses 

är förmodligen det internationella åtgärdsprogrammet (ISSAP, International Single Species 

Action Plan) under AEWA. I den version som gällt från 2008 och som nu revideras, nämns den 

genetiska uppsättningen hos utsättningsfåglar från det gamla, sedan år 2000 avskaffade 

avelsbeståndet, som ett potentiellt hot. Detta har inget med skjutningen av den aktuella 

fågeln att göra då den kommer från det nya avelsbeståndet uppbyggt på vildfångade ryska 

fjällgäss. 

5. Genetiken i projektets gamla avskaffade avelspopulation tas upp på flera platser i dokumentet 

och utsättningsfåglarna beskrivs som hybrider (”hybrids”). Projekt Fjällgås avskaffade sin 

gamla avelspopulation år 2000 då det visade sig att vissa avelsfåglar bar på bläsgåsgener9.  I 

det svenska åtgärdsprogrammet8 beräknades att 5-10% av de fjällgäss som sattes ut i Sverige 

t.om. 1999 kunde bära på bläsgåsgener. Den kritik som då framfördes mot det gamla 

avelsbeståndet har varit en bärande del i Projektets arbete sedan dess, och vi har gjort stora 

insatser för att komma till rätta med detta. Inga genetiska undersökningar har gjorts på den 

vilda populationen av fjällgäss som häckar i Sverige idag. Att lyfta fram genetiska brister i ett 

gammalt avelsbestånd som avskaffades för 15 år sedan, för att förklara varför man skjutit en 

fågel från ett annat avelsbestånd, aktivt idag, är märkligt. 

6. Det förekommer hybrider mellan fjällgäss och vitkindade gäss i vilket ges stort utrymme i det 

norska dokumentet. Denna hybridisering beskrivs som omfattande (”extensive 

hybridization”). Under år 2014 uppskattades antalet sådana hybrider till 6-10 fåglar 

fortfarande vara i livet. Ingen av dessa hybrider har setts följa fjällgäss utan de följer 

moderarten vitkindade gås.  Efter diskussioner med bl.a. SOF (BirdLife Sverige) har vi tidigare 

beslutat att avliva så många av de fåglar, som fortfarande levde 2014, som möjligt för att 

undvika kritik från bl.a. NOF. Vi har dock mycket svårt att förstå de rationella skälen att 

omnämna dessa hybrider som en förklaring till att skjuta den aktuella fjällgåsen. 

7. Det omnämns i det norska dokumentet att övervintrande antal fjällgäss ökar i Sverige och 

Danmark och detta kan förklaras med att utökade utsättningar. Vi ställer oss frågande till var 

de hittar siffror som stöd för att det övervintrar ökande antal fjällgäss i dessa länder. De flesta 

av de få fjällgäss som ses vintertid i Sverige (Skåne) är dessutom omärkta dvs fjällgäss födda i 

det vilda i någon vild population (Ryssland, Norge eller Sverige). 

8. Det omnämns också att fjällgäss börjat häcka i Holland vilket är sant. Fjällgäss, precis som t.ex. 

nilgäss, rödhalsade gäss, bläsgäss, roständer m.fl. arter häckar fritt i Holland10efter rymningar 

från zoos eller fågelfarmer. De häckningar som rapporterats från Holland har alltså inget med 

den svenska verksamheten att göra.  Likaså skrivs att de svenska fjällgäss häckar på öar 



(”offshore Islands”) vilket förmodligen syftar på att ett par fjällgäss häckade i Medelpads 

skärgård år 2006. 

9. Man lägger i det norska dokumentet mycket krut på att kritisera SOF (BirdLife Sverige) då de 

ifrågasatt avlivningen av den aktuella fjällgåsen. SOF är inte en aktiv del i vårt projekt och de 

får föra sin egen talan. Vi kan dock konstatera att SOF inte är ensam BirdLife organisation att 

starkt ifrågasätta grunden för denna avlivning och att den svenska populationen också 

inkluderas i den av BirdLife International framtagna rödlistan till EU11 och där den till skillnad 

från BirdLife Norges uppfattning, inte anges som ett hot. 

(http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/summarypdfs/22679886_anse

r_erythropus.pdf) 

10. I den norska texten underkänns alla bevarandeinsatser för fjällgås i Sverige ”In reality, Sweden 

today is not contributing to conservation work on Lesser White-fronted Geese”. Därmed 

underkänns de svenska myndigheterna (t.ex. det svenska åtgärdsprogrammet8 som 

Naturvårdsverket är ansvarig för), de organisationer som är aktiva i bevarandearbetet samt 

alla de stora ideella insatser som görs idag. Detta är en direkt kränkning av de många år av 

hårt slit som vi i Projekt Fjällgås, och andra, lagt ner på att rädda kvar fjällgåsen i Sverige, med 

start långt innan man började intresseras sig för fjällgåsen i Norge. Detta uttalande är väl 

magstarkt t.o.m. för att vara NOF.  

11. Det norska dokumentet avslutas med en riktig sensation! ”A few pairs for the wild 

Fennoscandian population probably breed in northern Sweden, and we would gladly 

cooperate together with Swedish colleagues to safeguard the wild Lesser White-fronts, and 

hope that this might one day be achieved.” . Det verkar uppenbart att de inte avser den kända 

svenska populationen, utan att NOF menar att det häckar fjällgäss i Sverige som varken vi, 

svenska ornitologer eller myndigheterna känner till. I så fall bör dessa rapporteras omedelbart 

så platserna kan skyddas och dessa par inkluderas i det svenska bevarandearbetet. Att hålla 

sådan information hemlig är direkt farligt för bevarandet av arten och knappast en lovande 

inbjudan till ett framtida samarbete. 

 

Vi kan inte, i det norska dokumentet, finna varken en vetenskaplig eller bevarandebiologisk grund att 

avliva den aktuella fjällgåsen. Likaså blir det mer och mer tydligt att NOF:s linje är att den svenska 

fjällgåsstammen inte har något värde alls och bör utrotas samt att alla insatser och resurser bör 

inriktas på att gynna det norska arbetet. Detta utgör den enda logiska slutsatsen efter NOFs 

resonemang, men denna fråga förblir obesvarad av föreningen. 

Vi finner dock ett budskap i detta dokument som vi håller med om fullt ut och det är att 

motsättningarna mellan det norska och det svenska bevarandearbetet tar bort fokus från de riktiga 

problemen och det medför en extra börda till arbetet. Problemet är dock lättlöst! Vi har totalt olika 

syn på hur man bäst kommer kunna rädda kvar fjällgåsen i Norden. Vi respekterar, och kommer 

aldrig motarbeta, det som görs i Norge. Vi önskar vårt projekt och de svenska fjällgässen samma 

respekt tillbaka.  
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