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Denne rapporten sammenfatter resultater fra et forskningsprosjekt i Vesterålen, et viktig vårrasteområde for
kortnebbgjess Anser brachyrhynchus på vei til Svalbard for
å hekke. Det har de siste årene vært økende konflikter
mellom gjess og landbruskinteresser i regionen, og siden
begynnelsen av 1990-tallet er gjessene blitt jaget bort fra
dyrket mark. Til tross for utarbeidelsen av en lokal handlingsplan, er konflikten ikke løst. Den lokale planprosessen
ble fastlåst etter at forvaltningsmyndigheten ikke godkjente
den lokale planen, hovedsakelig på grunn av forslaget om
kompensasjon som et av flere foreslåtte tiltak. Følgelig har
gjessene vært utsatt for en intensiv og systematisk jaging
de senere år, og konsekvenser av dette, samt bakenforliggende årsaker til konflikten, evalueres i denne rapporten.

This report summarises results from a research project in
Vesterålen, Northern Norway, an important spring staging
area for pink-footed geese Anser brachyrhynchus on their
way to their breeding grounds in Svalbard. During the last
decade an increasing conflict between spring staging geese and agricultural interests has emerged in the region.
Accordingly, from the early 1990ies geese have been
chased off improved pastures. In spite of the creation of a
local management plan, the conflicts remain, basically due
to the fact that the plan was not approved by the authorities. Compensation for farmers was not accepted, and
farmers responded by carrying out intensive scaring campaigns towards geese. Consequences for geese, as well
as an evaluation of potential causes for the conflict, are the
main issues in this report.

Jagingen har hatt en effekt for gjessenes lokale habitatvalg, der de drives til marker med lav kvalitet. Kombinert
med polariseringen av landbrukspraksis, medfører dette
utilfredsstillende forhold for gjessene på vårtrekket. Den
individuelle oppholdstiden er også dramatisk redusert siden begynnelsen av 1990-tallet, og som en konsekvens
har kondisjonen gått ned. Vi viser i dette studiet at jagingen
har en signifikant effekt på kondisjonen gjessene oppnår
før avreise til Svalbard, og denne nedgangen i kondisjonen
har effekter både for individuell reproduksjonssuksess og
overlevelse. Både sommeroverlevelsen og reproduksjonssuksessen har vært fallende siden begynnelsen av 1990tallet, mens jageintensiteten har vært økende. Den økte
bruken av Nord-Trøndelag som vårrasteplass foreslås å
være en av responsene på den økte jagingen i Vesterålen.
Hele bestandens trekkmønster vil kunne endres hvis jagingen vedvarer, noe som underbygges av en modell basert på empiriske data fra dette studiet.

Local goose preferences for various habitats were influenced by the scaring. Geese were banished to fields of
poor quality, and, combined with an observed polarisation
in agricultural practice, the situation for geese during spring
migration has become unfavourable at present. The scaring had a significant negative impact on the body condition
of geese when departing for Svalbard. The individual
length of stay has been significantly reduced during the last
decade, with a corresponding reduction in body condition.
Both the reproductive success and adult survival were
significantly influenced by body condition, and especially
summer survival in adult geese has decreased, coinciding
with the corresponding increase in scaring activity by farmers. The increasing use of another staging site, NordTrøndelag in mid-Norway, is suggested to be a response to
the intensive scaring campaigns in Vesterålen. Hence, the
complete migration pattern may be altered if the scaring
regimes remains, a pattern also supported in a migration
model based on data from the present study.

Det foreslås at en av hovedårsakene til at arbeidet med en
lokal forvaltningsplan ble fastlåst, var å finne i prosessen
rundt den nasjonale handlingsplanen for gjess i Norge.
Denne planens status som et forpliktende dokument var
uavklart, og deltakerne i det partssammensatte utvalget
som utarbeidet handlingsplanen hadde en divergerende
oppfatning av om de deltok i en beslutningsprosess eller i
et utredningsarbeid. Tidsaspektet for den lokale planens
godkjennelsesprosess er også foreslått som en av årsakene til at arbeidet gikk i stå, der lang tid har virket demotiverende på deltakerne.

It is suggested that one of the main causes for failure in the
process with the local management plan in Vesterålen can
be found in the national plan for goose management in
Norway. The status of this national plan was unclear considering formal obligations in the goose management questions. The long time span before the local plan was approved contributed to a demotivation by the local participants, and is further suggested as a reason for failure in
the local management process.
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Hver vår ankommer tusenvis av kortnebbgjess (Anser brachyrhynchus) Vesterålen. Gjessene er på vei til hekkeplassen og mellomlander her og ”tanker opp” før siste del av
reisen videre til Svalbard. De senere årene har det i dette
området vært økende konflikter med landbruksinteresser.
Gjessene beiter hovedsakelig på dyrket mark, og konkurranse med nyutslupne lam og en reduksjon i bøndenes
avling har bidratt til økende misnøye blant bøndene.
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se også Ganter & Boyd 2000). For arktiske gjess er også
rasteplassene på vei til hekkeområdene viktige. Her bygger
gjessene opp kroppsreserver som er nødvendige for siste
del av reisen, og videre for en vellykket reproduksjon.

1 Innledning
Hver vår trekker tusenvis av gjess fra tempererte områder i
Vest-Europa til arktiske strøk der de reproduserer i løpet av
tre hektiske sommermåneder. De fleste av disse europeiske gåsebestandene har i løpet av de siste årtier økt betraktelig i antall (summert i Madsen m.fl. 1999a), et mønster
også registrert for nordamerikanske gåsebestander (Batt
1997). Kombinasjonen av jaktrestriksjoner (noen arter) og
etableringen av verneområder og reservater og bedre fødetilgang som følge av endringer i den europeiske landbrukspraksis, anses som viktigste årsak til bestandsvekst
(van Roomen & Madsen 1991). Endringer i jordbruksformer med økende intensivering og korresponderende strukturelle endringer forbedrer kvaliteten på dyrket mark (Mattson 1991; van Roomen & Madsen 1991) og tiltrekker flere
gjess (Bédard & Gauthier 1989, Vickery & Gill 1999). Videre har kultivering av opprinnelige og naturlige beiteområder, som strandvegetasjon og natureng, økt presset på
jordbruksarealene (Madsen 1985, Prop m. fl. 1998). Bedre
beiteforhold vinter og vår har følgelig forbedret gjessenes
reproduksjonssuksess og overlevelse.

De uforutsigbare og variable forholdene på hekkeplassen
medfører at forholdene på rasteplassene kan ha avgjørende betydning. I flere studier er det funnet en positiv sammenheng mellom kondisjonen gjessene har på rasteplassen og antall unger de senere produserer (Davies & Cooke
1983, Black m.fl. 1991, Prop & Deerenberg 1991, Ebbinge
& Spaans 1995, Madsen 2001). Hvis forholdene på rasteplassene endres, vil dette kunne påvirke arktiske gåsebestanders produktivitet og eventuelt også de voksne fuglenes overlevelse.
Den Svalbard-hekkende bestanden av kortnebbgjess Anser brachyrhynchus tilbringer vinteren i Belgia, Nederland
og Danmark (Figur 1). Gjessene kan også registreres i
Tyskland vinterstid. Bestanden er doblet i antall siden midten av 1960-tallet, og teller i dag et sted mellom 37 000 og
45 000 individer (Madsen m. fl. 1999b, upublisert materiale). Kortnebbgås er en jaktbar art i Norge og Danmark,
men er fredet i Nederland, Belgia og Tyskland. I Danmark
samles bestanden før vårtrekket nordover til Svalbard med
mellomlandinger i Norge, fortrinnsvis i Nord-Trøndelag og
Vesterålen. I Nord-Trøndelag har antallet kortnebbgjess
vært stigende siden begynnelsen av 1990-tallet. Vesterålen er siste stoppested i fastland-Norge. De første gjessene ankommer Norge i første del av april, og i slutten av mai
er alle dradd videre til Svalbard.

I arktiske strøk varierer værforholdene betydelig og uforutsigbart fra år til år, og for fugler som reproduserer i slike
områder har værforholdene vært foreslått som den mest
avgjørende faktor for vellykket ungeproduksjon (Owen &
Norderhaug 1977, Ebbinge 1989, Tombre & Black 2003,

Figur 1
Utbredelsen av den Svalbardhekkende bestanden av kortnebbgjess utenom hekkesesongen (etter Madsen m. fl. 1999). Sirklene
representerer ulike mengder gjess
og piler viser trekkveier vår og
høst.
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Figur 2
Vesterålen er kortnebbgjessenes siste hovedrasteplass før de drar videre til Svalbard, og kartet viser de fem Vesterålenkommunene og et mer detaljert kart over kjernestudieområdet. De skraverte feltene langs kystlinjen i kjernestudieområdet er
områder gjessene bruker og som følger 100 meters grensen over hav-nivå (referert til i teksten som kjerneområdet).
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Et vanlig tiltak for å redusere beiteskader forårsaket av
gjess er å aktivt jage dem bort fra dyrket mark (Vickery m.
fl. 1994, Patterson 1995, Madsen 1995, Shimmings 2003).
Jagingen kan enten være satt i verk av den enkelte grunneier eller som en del av en godkjent forvaltningsplan. For
sistnevnte vil tiltaket oftest være kombinert med såkalte
friområder der gjessene får beite i fred (Direktoratet for
naturforvaltning 1996). I Vesterålen har misnøyen blant
landbruksinteresser vært massiv siden tidlig på 1990-tallet.
Det meste av tilgjengelig gåseareal er dyrket mark, og
særlig for to kommuner med mye gjess, Sortland og Hadsel, er areal av naturlig beitemark begrenset (Tombre m.fl.
2004a). Organisert jaging har derfor vært gjennomført i
flere områder. En lokal handlingsplan for Sortland kommune ble utarbeidet på midten av 1990-tallet, der flere tiltak til
løsinger ble foreslått (Sortland kommune 1997). Men prosessen ble fastlåst grunnet uenigheter omkring forslaget
om kompensasjon som et av flere mulige tiltak, og etter
dette har jagingen vært intensiv og systematisk i flere områder (Tombre m. fl. 2004b). Fra og med 1999 har de fleste
gåsearealene i Sortland og Hadsel vært utsatt for intensiv
jaging.

2 Studieområde og metoder
2.1 Vesterålen
Vesterålen består av de fem kommunene Sortland, Hadsel,
Andøy, Øksnes og Bø (Figur 2). Det meste av den dyrkede marka er enger som brukes til husdyrbeite og høsting
av fòr (Figur 3). Kortnebbgjessene foretrekker arealer nært
sjøen, og i Figur 2 er kjerneområdene for Sortland og Hadsel skravert. Langs strandsonen finnes det en del strandvegetasjon som gjessene beiter på, men det meste av
dette arealet er enten overgrodd eller oppdyrket. I dette
studiet har vi definert potensielt gåseareal til å være i sonen under 100 meter over havet, og det har vært hensiktsmessig å dele dette inn i fire ulike vegetasjonsklasser
eller såkalte gåsehabitater (se senere).

I denne rapporten sammenfattes noen av hovedresultatene
fra et forskningsprosjekt med hovedvekt på studier av gåsetrekket i Vesterålen. Det presenteres resultater som
viser jagingens effekt for gjessenes bruk av området og for
individenes kondisjonsoppbygging og etterfølgende reproduksjonssuksess. Ved hjelp av satellittdata er de ulike beiteområdene for gjess klassifisert, og endringer over tid
kvantifisert. Det er gjort registreringer av gjessenes arealbruk, oppholdstid og kondisjon, samt produksjon av unger
og voksenoverlevelse.
Biologisk og økologisk innsikt er nødvendig, men ikke alltid
en tilstekkelig forutsetning for effektiv viltforvaltning. Menneskelige handlinger i form av endret arealbruk, næringsutvikling og utbygging av infrastruktur påvirker levevilkårene for mange ville bestander. De mange konfliktene i rovdyrforvaltningen er eksempler på dette (Skogen og Haaland 2001). I dette prosjektet har vi derfor også hatt en
samfunnsvitenskapelig del som har bestått i en kartlegging
av prosesser i forvaltningen, med utgangspunkt i det initiativ som er tatt for å løse problemet med beitekonflikten i
Vesterålen. Flere aktører i den pågående konflikten er blitt
intervjuet, og offentlig korrespondanse i prosessen studert.
Resultatene fra dette er samlet i en egen rapport, men
hovedresultater og –konklusjoner er også inkludert i denne
rapporten. Således er dette en sammenfatning av hvilke
aspekter som har betydning når det oppstår en konflikt
omkring lokale ressurser, og en illustrasjon på hvilke konsekvenser det kan ha for biologiske bestander når det blir
en fastlåsing i forvaltningen.

Figur 3
Flyfoto som viser deler av Sortland kommune som besøkes av mange tusen kortnebbgjess hver vår. Typisk for
Vesterålen er de høye fjellene og begrensede markarealer
langs kystlinjen som for det meste er kultivert mark (Foto:
Ingunn M. Tombre).
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2.2 Gåseregistreringer
DMU har gjennomført registreringer av kortnebbgjess siden 1990 i Vesterålen. Norsk Ornitologisk Forening (NOF),
Vesterålen lokallag, har også gjort gåseregistreringer i
denne perioden, med data også fra 1988 og 1989. I peri
oden 2000 og frem til i dag har studiene vært et samarbeid
mellom DMU og NINA, med NOF som ekstra bidragsyter. I
Danmark er det gjennomført vinterstudier siden begynnelsen av 1980-tallet, og i Belgia finnes tellinger tilbake til
1965. Etter at kortnebbgjess begynte å bruke NordTrøndelag i større omfang, har det også være gjennomført
registreringer her.

2.2.1 Ringmerking

Figur 4
En kortnebbgås som nylig er merket med halsring. Størrelsen på ringen, som limes sammen med superlim etter at
den er festet rundt halsen, er individuelt tilpasset hver gås
(Foto: Guttorm N. Christensen).

I perioden 1990 til 2003 har DMU nesten årlig ringmerket
kortnebbgjess
i
Svalbardbestanden
(se
www.pinkfoot.dmu.dk). Gjessene blir individuelt merket
med fargede halsringer med bokstav- og tallkoder (Figur
4). Fangsten foregår på Jylland i slutten av mars, i perioden når gjessene samles før avreise til Norge. Gjessene
fanges med et såkalt kanonnett og et sted mellom 150 og
350 blir fanget og merket slik hvert år. Disse ringene gjør
en i stand til å følge individer gjennom hele trekket, samt
over flere år. Per i dag er ca. 1.5 prosent av individene i
bestanden merket. Ringene avleses med teleskop (20-60x
forstørrelse) på opp til 800 meters avstand. Mange av de
beregnede verdiene, som oppholdslengde i et område og
endring i kondisjon, er helt avhengige av repeterte registreringer av samme individ.

Basert på disse observasjonene kan daglig ”overlevelse”
beregnes, som sammen med totaltellinger estimerer hvor
mange nye fugler som kommer til daglig og således gi et
mål på totalmengde av gjess som passerer gjennom området i løpet av mai.
Et mål som uttrykker gjessenes press på et område er
såkalte ”gåsedager”, der f.eks. 10 gåsedager enten kan
uttrykke at en gås har beitet på dette området i ti dager
eller at ti gjess har beitet her i én dag. Gåsedager beregnes ved å dele totalt antall gjess registrert med antall tellinger, for deretter å multiplisere dette med antall observasjonsdager.

2.2.2 Antall gjess og vurdering av
beitepress i Vesterålen
Det er gjennomført systematiske tellinger av gjess i alle
kommunene i Vesterålen, og i kjerneområdet i Sortland og
Hadsel (Figur 2) er gjessenes adferd og habitatbruk registrert to ganger per dag i kjerneperioden av oppholdstiden.
Det ble brukt kikkert (8-10x) og teleskop (20-30x) og registreringene ble gjort fra veier og naturlige utsiktspunkt i terrenget. I Sortland, Hadsel og Andøy (unntatt i 1995) er
tellinger gjort siden 1988, og i Øksnes siden 1992. Bø
kommune har bare vært brukt uregelmessig av et variabelt
antall av gjess (< 50 individer), og registreringer fra Bø
kommune er følgelig ikke tatt med her.

2.2.3 Markpreferanser
I 1997 var det begrenset jaging i Vesterålen. Bøndene
avventet utfallet av en lokal handlingsplan som var utarbeidet for Sortland kommune, og vedtok å ikke jage gjess den
sesongen. Etter at gjessene hadde forlatt Vesterålen, arrangerte jordbrukssjefen i Sortland kommune registreringer
av gåseekskrementer på 93 marker i kommunen. En samlet mengde gåseekskrementer vil kunne gi et mål på den
totale gåsebelastningen i et område. Ved hjelp av medlemmer fra den lokale fugleforeningen ble det den 23. og
24. mai merket av ti punkter på hver mark og antall gåseekskrementer talt innenfor en radius på 1 meter fra hvert
slikt punkt. Antall ekskrementer per m2 ble så beregnet.
Punktene var spredt rundt på marken for å gi et mest mulig
representativt mål. Alder (antall år siden omlegging) på
marken ble også notert. Den 7. mai 1994 la DMU ut 50
ferske gåseekskrementer, hver merket med en liten pinne i
jorda, på en fuktig mark i Sortland. Dette blir gjort for å
vurdere hvor lenge slike ekskrementer er gjenkjennelige
ute i felt. I løpet av de etterfølgende to ukene regnet det
ofte. Etter én uke var alle ekskrementene lett identifiserbare, og etter to uker var dette tilfelle for 45 ekskrementer
mens de resterende fem var degradert slik at de knapt var

For å få en helhetlig vurdering over gjessenes bruk av Vesterålen de siste år, er det sammenlignet registreringer som
er gjort innen en kjerneperiode fra 7. til 21. mai, en periode
dekket i alle år og som representerer hovedtyngden av
gjess. Gjennomsnittet kan sammenlignes mellom kommunene, men representerer ikke det totale antall individuelle
gjess som har vært i et område. En slik vurdering kan gjøres ved å bruke maksimumstellinger fra registreringer i felt.
Vi har også brukt en metode etter Frederiksen m. fl.
(2001). Metoden baserer seg ikke bare på maksimum tellinger, men på repeterte registreringer av samme individ.
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identifiserbare. Følgelig antar vi at etter en såpass kort
beiteperioden som gjessene har i Vesterålen, vil tellinger
av ekskrementer like etter avreise kunne gi pålitelige estimater av gjessenes bruk av området.
I 2001 og 2002 ble gjessenes preferanse for ulike marktyper kvantifisert ved å vurdere det relative antallet gjess i
forhold til den relative tilgjengeligheten av marktyper. Tilgjengeligheten av en spesifikk marktype ble beregnet ved
å dele arealet av denne marktypen på arealet av alle de
fire marktypene (høyproduktiv og middels produktiv mark,
sølvbunkeeng og strandeng). Gjessenes bruk av en spesifikk marktype ble beregnet ved å dele antall gåsedager på
arealet av hver marktype. Dette uttrykket ble så delt på
gåsetettheten på alle marktypene for å gi relative verdier.
En chi-square test ble brukt for å vurdere hvor vidt gjessene fordelte seg på marktypene i henhold til marktypenes
tilgjengelighet.

2.2.4 Oppholdsperiode
For å estimere oppholdsperioden til individuelle gjess,
trenger en flere registreringer av samme individ. Oppholdsperioden ble estimert ut fra individenes daglige ”overlevelse” i området (ut fra en beregningsmetode beskrevet i
Frederiksen m.fl. 2001).

2.2.5 Kondisjon
Gjessenes kondisjon ble kvantifisert ved hjelp av en feltmetode som klassifiserer mengde kroppsreserver på buken,
såkalt abdomenprofil indeks (API) (Owen 1981). Gjessene
ble vurdert på en skala fra 1-7 (Figur 5), og observatører
kalibrerte registreringene seg imellom. Samme metode
brukes langs hele trekkveien til gjessene. Hos kortnebbgås
er det en god korrelasjon mellom API og det totale fettinnholdet i gåsen (basert på innsamling og disseksjon av individer med kjent API) (Drent m.fl. 2003, Madsen upublisert
materiale).

Figur 5
Gjess lagrer opplagsnæringen på buken, og en vanlig metode å vurdere kondisjonen til fugler i felt er å klassifisere
bukens profil i henhold til en etablert skala. Skissen viser
kortnebbgjess med profiler på en skala fra 1 til 7. Observatørene i kortnebbgåsprosjektet klassifiserer gjessenes
kondisjon etter denne skala og kalibrerer vurderingene seg
imellom. (© Danmarks Miljøundersøgelser).

Merkede individers API ble så langt det var mulig registrert
gjentatte ganger slik at den daglige endring i API kunne
beregnes. API registrert siste gang før avreise ble brukt
som et mål for den sluttkondisjon gjessene oppnådde før
det endelige trekket til hekkeplassene på Svalbard.

2.2.7 Bestandsstørrelse
Kortnebbgåsbestanden blir årlig talt opp ved internasjonale
koordinerte tellinger på rasteplassene i Sør-Norge, Danmark, Nederland og Belgia i november, eventuelt supplert
med tellinger i desember og januar. På grunn av problemer
med registreringene (manglende dekning) og for å få en
uavhengig bestandsvurdering, er det også siden 1991 laget et estimat basert på ”fangst-gjenfangst” metoden. Om
høsten er andelen av merkede individer registrert i mange
flokker, og når en kjenner antallet merkede individer som
er i live, kan en så estimere bestandsstørrelsen (Ganter &
Madsen 2001, Madsen, Kuijken, Berg, Cottaar & Larsen,
upublisert).

2.2.6 Ungeproduksjon
Hver høst vurderes bestandens tilvekst ved å registrere
ungfugler i flokkene i Danmark og Nederland når gjessene
ankommer der om høsten. Ungfuglene kan skilles fra de
voksne individene i fjærdrakten (Figur 6). Reproduksjonssuksess angis som prosent av ungfugler i bestanden (Ganter & Madsen 2001).
Reproduksjonssuksess (unger eller ikke unger) og antall
unger produsert (kullstørrelse) hos merkede individer ble
registrert så langt det var mulig hver høst. Dette er mulig
fordi familier hos gjess holder sammen frem til februar-april
året etter klekking. For årene 1991-2002 ble det i gjennomsnitt registrert reproduksjonssuksess hos 96 prosent av
alle merkede individer.
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2.4 Fjernmålingsdata,
satellittprosessering og
vegetasjonsklasseinndeling
Satellittbilder (Landsat) fra 1985, 1999 og 2001, samt vegetasjonskart basert på flyopptak fra 1995-1997 ble brukt
sammen med annen informasjon i denne delen av prosjektet (Tabell 1). Dataene er brukt hovedsakelig for å estimere arealer, og endringer av disse, av de ulike habitattypene/vegetasjonsklassene som er relevante for gjess i Vesterålen.
Satellittdataene er klassifisert ved hjelp av en metode som
er brukt i tidligere studier og beskrevet i mer detalj der
(Tømmervik m.fl. 1998, 2003, 2004). Metoden starter ut
med 255 såkalte spektralklasser for å registrere og differensiere mellom ulike habitater som er relevante for gjess.
For å gi de ulike klassene i satellittbildene en ”biologisk
betydning”, ble det gjort en verifisering ved hjelp av stedfestede feltregistreringer i alle kommunene i Vesterålen
(160 punkter). De fleste registreringene ble gjort i kommunene Sortland og Hadsel. Ved hjelp av GPS ble vegetasjonen beskrevet i stedfestede punkter. Digitale vegetasjonskart utarbeidet av Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, NIJOS (Rekdal m.fl. 1999, 2001), ble også brukt i
denne verifiseringen (se Tabell 1). Vegetasjonsklasser som
anses irrelevante for gjess (f.eks. ulike typer skog m.m.)
ble ekskludert. Etter en slik ekskludering og en ytterligere
sammenslåing av ulike klasser, ble fire hovedklasser identifisert som de viktigste for gjess i dette studiet. Tre av
klassene er dyrket mark, mens den fjerde klassen er naturlig/opprinnelig gåsehabitat (strandeng). Det ble også gjort
en nøyaktighetsvurdering av estimatene ved hjelp av en
metode beskrevet i Reichert & Crown (1984) og Congalton
(1991). Den totale nøyaktigheten i dette studiet var høyere
enn 90 % (Tombre m.fl. 2004a).

Figur 6
En voksen kortnebbgås med ungfugl på høsttrekk, Tjøtta,
Helgeland. Bildet illustrerer godt forskjellen mellom ungfugler og voksne individer, med førstnevnte i en mer brunlig fjærdrakt. Fjærdrakten gjør at en kan identifisere ungfuglene når bestandens tilvekst vurderes om høsten (Foto:
Paul Shimmings).

2.2.8 Overlevelse
Årlig overlevelsesrate hos voksne fugler i bestanden, samt
overlevelse innenfor sesongen i løpet av året, er estimert
ved hjelp av fangst-gjenfangst metoder (Madsen & Noer
1996, Madsen m.fl. 2002). Videre er overlevelsen i sommerperioden estimert for individer der det også er registrert
API like før avreise i Vesterålen om våren og om høsten
når de ankommer Danmark og Nederland. Da sannsynligheten for å avlese en ring innenfor en sesong, hvis fuglen
er i live, er meget høy (>99%), beregnes overlevelsen direkte. Hvis fuglen ikke ble registrert om høsten, ble den
følgelig ansett for å være død i løpet av sommeren eller på
trekket.

2.3 Registrering av jageaktivitet

Trender i arealendringer for de ulike marktypene ble også
diskutert med de respektive jordbrukssjefer i kommunene.

Jageaktivitet utført på de ulike eiendommer ble notert hver
gang dette ble registrert. Gjessene ble enten jaget bort fra
markene av løpende eller traktor-kjørende grunneiere, av
hunder eller ryttere til hest, eller som registrert ved noen
anledninger, skuddsalver over gåseflokkene. Lokal informasjon fra bønder og andre lokale personer ble også brukt
for å vurdere jageintensiteten i ulike områder. Systematiske registreringer av jageaktivitet foreligger bare for kjerneområdet i Sortland og Hadsel.
Arealene i kjerneområdet ble inndelt i hensiktsmessige
enheter basert på informasjon om jageaktivitet. Jagingen
ble klassifisert i tre nivåer: 0=ingen jaging, 1=ekstensiv
jaging (jaging registrert av og til) og 2=intensiv jaging (systematisk jaging av gjessene døgnet rundt gjennom hele
oppholdsperioden).
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Tabell 1.
En oversikt over de ulike kildene for fjernmålingsdata brukt i kortnebbgåsprosjektet i Vesterålen.
___________________________________________________________________________________________
Kilde
Periode/dato
Kommune
kala/oppløsning
___________________________________________________________________________________________
Digitale markslagskart1)

Andøy

1 : 20 000

Topografiske kart

Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes, Bø

1 : 50 000
1 : 50 000

Vegetasjonskart2)

1995-1997

Sortland, Hadsel

Jordbrukstellinger3)

1989, 1999

Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes, Bø

Satellittbilder4)

26. juni 1985
Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes, Bø
30 x 30m
31. juli 1994
Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes, Bø
30 x 30m
24. juni 2001
Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes, Bø
30 x 30m
___________________________________________________________________________________________

1) Data fra Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, NIJOS
2) Rekdal m. fl. 1999, 2001
3) Statistisk sentralbyrå 2001
4) 1985 og 1994: Landsat 5 TM, 2001: Landsat 7 ETM+

2.5 Intervjuer og evaluering av
offentlig korrespondanse

3 Resultater
3.1 Gåsehabitater i Vesterålen, og
endringer i disse

Aktører som har vært involvert i den lokale forvaltningsprosessen ble intervjuet. Vi har vært opptatt av å la de
ulike berørte parter komme til orde med sin versjon av
denne konflikten. Vår utgangshypotese er at det kan være
en kunnskaps- og verdikonflikt som ligger til grunn, det vil
si at de ulike partene ikke deler de samme verdier og
virkelighetsoppfatninger i forhold til beiteskader forårsaket
av gås.

De fire kategoriene som ble klassifisert som gåsehabitater
består av spesifikke sammensetninger av ulike plantetyper med noen dominerende arter (Tabell 2). Klassene
reflekterer også alderen på marken, der det er 1-3 år siden omlegging for høyproduktiv mark, 4-6 år for middels
produktiv mark og 7-10 år for sølvbunkeeng som i praksis
er nedlagt mark. De mest intensivt drevne markene domineres av timotei, mens mark med mange år siden omlegging domineres av sølvbunke. Strandvegetasjon består
av flere typer myrsamfunn med dominerende arter av
saltgras og rødsvingel.

Det er også foretatt en gjennomgang av offentlig dokumentasjon mellom ulike instanser, og relevante plandokumenter er studert.

Endringer i de fire vegetasjonsklassene over tid er evaluert ved å sammenligne satellittbiler fra 1985, 1994 og
2001. Relativt små endringer i arealet av de ulike vegetasjonsklassene registreres i løpet av det første tiåret (Figur
7). Arealet av strandvegetasjon er størst i Bø, Øksnes og
Andøy, mens Sortland og Hadsel har relativt små arealer
av denne habitattypen. Sistnevnte kommuner er også
dem som, i tillegg til Andøy, har høyest jordbruksaktivitet.
For strandvegetasjon har det har vært liten endring i arealet i løpet av hele studieperioden.
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Tabell 2
En beskrivelse av de ulike vegetasjonsklassene (gåsehabitater) kvantifisert ved hjelp av feltregistreringer og senere brukt for verifisering av fjernmålingsdata i Vesterålen. Den mest dominerende art i hver klasse er uthevet.
_________________________________________________________________________________________________
Vegetasjonsklasse
Arter
_________________________________________________________________________________________________
Høyproduktiv mark

Timotei
Høymole
Engsyre
Engsoleie

Phleum pratense ssp. pratense
Rumex longifolius
Rumex acetosa ssp. acetosa
Ranunculus acris ssp. acris

Middels produktiv mark

Timotei
Hundekjeks
Geitrams
Høymole
Engsoleie
Engsyre
Skogstorkenebb
Marikåpe

Phleum pratense ssp. pratense
Anthriscus sylvestris
Epilobium angustifolium
Rumex longifolius
Ranunculus acris ssp. Acris
Rumex acetosa ssp. Acetosa
Geranium sylvaticum
Alchemilla spp.

Sølvbunkeeng

Sølvbunke
Engkvein
Hundekjeks
Geiterams
Sauesvingel
Mjødurt
Høymole
Engsoleie
Engsyre
Marikåpe
Skogstorkenebb
Soleihov

Deschampsia cespitosa
Agrostis capillaries
Anthriscus sylvestris
Epilobium angustifolium
Festuca ovina
Filipendula ulmaria
Rumex longifolius
Ranunculus acris
Rumex acetosa ssp. acetosa
Alchemilla spp.
Geranium sylvaticum
Calta palustre

Strandvegetasjon

Rødsvingel
Fjøresaltgras
Teppesaltgras
Salturt
Ishavsstarr
Saltsev
Melde

Festuca rubra ssp. Rubra
Puccinellia maritime
Puccinellia phryganodes
Salicornia ssp.
Carex subspathacea
Juncus gerardi
Atriplex spp.

Sammenlignes periodene 1985-1994 og 1994-2001, registreres mer markante forandringer i sistnevnte (Figur 7).
For Sortland er arealene av de høyproduktive markene
redusert med om lag en tredjedel, med en tilsvarende
økning i middels produktive marker og sølvbunkeenger.
Dette mønsteret støttes også av jordbrukssjefen i kommunen som bekrefter at flere bønder enten har sluttet
med jordbruksaktivitet og/eller leier bort marka. Den som
driver leid mark får økonomisk støtte beregnet per areal,
og følgelig kan produksjonsnivået på slik mark bli noe
lavere. Samme mønster som i Sortland finner en også i
Bø og Øksnes, mens det for Hadsel bare har vært en liten
reduksjon i totalarealet av høy og middels produktiv mark

og bare en liten økning i sølvbunkeeng. Dette reflekterer
den relativt høye jordbruksaktiviteten på flere av eiendommene i kommunen, et trekk også kommunens jordbrukssjef bekrefter.
Det foreligger bare ett satellittbilde for Andøy (2001), og
en kan følgelig ikke beskrive noen langsiktige trender
basert på satellittdata. Mønsteret i 2001 er derimot nokså
markert og viser at markene enten blir drevet på et
høyproduktivt nivå eller ligger brakk. Jordbrukssjef i
kommunen bekrefter også at store arealer er satt ut av
drift de siste 20 år.
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Figur 7
Arealberegninger (i km2) i fire kategorier av såkalte gåsehabitater i
fem kommuner i Vesterålen. Beregningene er hovedsaklig basert
på satellittbilder fra 1985, 1994
(begge Landsat 5 TM) og 2001
(Landsat 7 ETM+) (se tekst for
ytterligere beskrivelser). Høy og
middels representerer dyrket mark
med ulikt produksjonsnivå, lav
representerer nedlagt mark dominert av sølvbunke, og strandeng er
den ”naturlige” vegetasjonen i
strandsonen (Tabell 2).
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3.2 Antall og fordeling av gjess
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3.2.1 Totalbestanden

Tellinger

40000

ANTALL

I 1965 talte den Svalbard-hekkende kortnebbgåsbestanden rundt 15 000 individer (Figur 8). I dag er antallet nesten tredoblet siden disse første tellingene. Totalstørrelsen
av bestanden er siden 1991 beregnet med to ulike metoder, koordinerte tellinger i flere land og ved den såkalte
”fangst-gjenfangst” metoden. Metodene divergerer noe i
beregningene, men verdiene for begge viser enten en
stabilisering eller nedgang i bestanden siden 1999 (Figur
8).
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Reproduksjonssuksessen i bestanden som helhet har
fluktuert mellom årene, med gjennomsnitt på 13.8 % ungfugler i årene 1990-2003 (Figur 9). Siden slutten av 1990tallet har reproduksjonssuksessen imidlertid ligget under
gjennomsnittet.
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Figur 8
Bestandsutviking hos den Svalbard-hekkende kortnebbgåsbestanden i perioden 1965 til 2003. Figuren viser to
beregningsmetoder for antallsvurderinger de siste årene;
direkte tellinger av gjess (koordinerte tellinger i vinterutbredelsesområdet) og en beregning av antall basert på
registreringer av flokker med ringmerkede fugler.
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Antall og fordeling av gjess i Vesterålen vil derimot ikke
bare kunne reflektere tilgjengeligheten av de ulike habitatene men også jageaktiviteten, og særlig fra og med 1999
da det har vært gjennomført intensive jagekampanjer i
området. Når kjerneområdet (Figur 2) deles inn i ”Hadsel”, ”Sortland sør” og ”Sortland nord”, de to sistnevnte
atskilt ved Sortland sentrum, demonstreres det hvordan
jagingen kan påvirke fordelingen av gjess dette området
og hvordan geografiske/topografiske aspekter påvirker
dette. For Hadsel har antall gåsedager variert relativt
usystematisk mellom år (Figur 11). Det samme mønsteret ser ut for å være gjeldende for Sortland nord, mens
det i Sortland sør har vært en markant nedgang i antall
gåsedager siden 1999. Jagingen i dette området har vært
meget effektiv, der gjessene har blitt ”puffet” nordover
langs kysten til de nordligste delene av kommunen. Dette
området er siste stoppested før Svalbard for mange, og
gjessene virker som om de er mindre villige til å dra videre nordover herfra (de flyr mest frem og tilbake over sundet i Breivika, Figur 2). Jagingens effekt har derfor tilsynelatende ulik effekt på gjessenes press på området og
dette kan være bestemt av områdets topografi.

3.2.2 Gjess i Vesterålen og i
kjerneområdet
Det årlige gjennomsnittet av antall kortnebbgjess i kommunene Sortland, Hadsel, Andøy og Øksnes er presentert i figur 8. For de tre første kommunene har det vært
en betydelig variasjon mellom årene (ANOVA, Sortland:
F=5.87, df=179, p=0.0001, Hadsel: F=3.89, df=172,
p=0.0001, Andøy: F=9.02, df=134, p=0.0001, gjennomsnitt basert på tellinger fra 2-15 observasjonsdøgn) mens
det i Øksnes har vært stabilt og generelt få gjess (F=1.67,
df=49, p=0.13, 3-7 observasjonsdager). Sortland og Andøy er kommunene som har flest kortnebbgjess (Figur 10).
Hadsel har, bortsett fra i 2002, noe færre gjess, til tross
for at kommunen har minst like mye gåseareal tilgjengelig
som Sortland. Sammenlignes disse gåsetellingene med
mønsteret funnet i marktypeutviklingen (Figur 7) er det
ingen åpenbar samvariasjon, selv om det totale gjennomsnittet av gjess er noe mindre i perioden etter 1994 for
både Sortland og Andøy (Sortland: 22 % færre gjess,
Andøy: 38 % færre gjess), og uforandret i Hadsel (som
også følger utviktingen av marktyper for den kommunen).

Figur 9
Prosentandel ungfugler i Svalbardbestanden av kortnebbgås vurdert i vinterområdene i perioden 1980-2003.
Ingen data tilgjengelig for 1983-84.
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Figur 10
Årlig gjennomsnittlig antall
av kortnebbgås i fire
kommuner i Vesterålen,
1988-2002. Gjennomsnittet er basert på
registreringer gjort innen
en kjerneperiode fra 7. til
21. mai.

HADSEL

ØKSNES

4000

4000

3000

3000

2000

2000

1000

1000
0

0

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

14

nina fagrapport 77

Det maksimale antall gjess i Vesterålen basert på tellinger
har en nedadgående trend fra begynnelsen av 1990tallet, for så å stige igjen fra 2000 (Figur 12). Det samme
mønsteret finner vi for den estimerte verdien av totalmengde av gjess som har vært i området, og for antall
gåsedager, som uttrykker den samlede belastningen av
gjess i området.
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Figur 11
Antall gåsedager med kortnebbgjess i tre delområder i
Vesterålen, 1988-2002.
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Figur 12
Figuren viser mengde kortnebbgjess beregnet for hele
Vesterålen, 1991-2002, uttrykt på to ulike måter: maksimum antall gjess (grå søyler) sett på samme dag basert
på tellinger innen en kjerneperiode fra 7.-21. mai, og det
totalmengde gjess (hvite søyler) som sammenlagt har
vært i området i samme periode, men er en estimert verdi
basert på repeterte registreringer av samme individer
kombinert med tellinger (se metode for nærmere beskrivelse). Figur B) representerer antall gåsedager som uttrykker den samlede belastningen av gjess i området. I
1995, 1997 og 1998 er datagrunnlaget for mangelfullt til å
gjøre disse beregningene.

3.2.3 Markpreferanser

Gåseekskrementer (per m

2

)

Resultater fra ekskrementtellingene i 1997 er vist i Figur
13. Hvert punkt i plottet representerer en gjennomsnittsverdi, basert på ti ekskrement-tellinger fra hver eiendom.
Det er en stor variasjon i gjessenes bruk av mark med ulik
alder, og det er ingen åpenbare preferanser. I en situasjon uten jaging benytter gjessene tilsynelatende de fleste
marker, både dem som drives intensivt og dem som holdes noe mindre i hevd (eldre marker med flere år siden
omlegging).

Figur 13
Kumulert antall gåseekskrementer på 93 ulike marker i
Sortland kommune, 1997 (registreringer gjennomført av
Sortland kommune). Hver verdi representerer et gjennomsnitt av tellinger i ti punkter på hver eiendom, og alder
på marken representerer antall år siden omlegging (lineær regresjon: r2= 0.003, n=93, p=0.6) (Kilde: Sortland
kommune).
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Situasjonen etter flere år med intensiv jaging i området
viser et annet mønster enn når det ikke jages intensivt i
regionen. Om lag 60 % av tilgjengelige marktyper for
gjess i Sortland og Hadsel kommune er høyproduktiv
mark (Figur 14). Under 3 % er strandvegetasjon, og til-
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gjengelighet av middels produktiv mark og sølvbunkeenger er mellom 10 og 26 % i begge kommuner. Gjessenes fordeling i 2001 og 2002 følger samme mønster, og
viser at de ikke fordeler seg i henhold til tilgjengeligheten
av de ulike marktypene (begge kommunene kombinert;
2001: χ2=8.74, df=3, p=0.033, 2002: χ2=48.65, df=3,
p=0.0001). Gjessene er underrepresenterte på høyproduktiv mark, og særlig i Hadsel kommune viser gjessene
en sterk preferanse for sølvbunkeeng (Figur 14). Strandeng i Sortland har også langt høyere forekomst av gjess
i begge år enn en skulle forventet ut fra tilgjengeligheten
av denne marktypen.

Der er også arealer med høyproduktiv mark som ikke
utsettes for intensiv jaging (23 % i 2991, 24 % i 2002). For
alle klassene med dyrket mark var mellom 23 og 37 % av
arealene ikke utsatt forjaging. På strandvegetasjon derimot, selv om arealet er begrenset, forekommer det intensiv jaging i begge år siden disse arealene gjerne ligger
nært inntil høyproduktive marker.

3.3 Gjessenes oppholdstid
Den estimerte individuelle oppholdstiden for kortnebbgås i
Vesterålen har variert i årene 1991-2002 med gjennomsnitt på mellom fem og 16 dager (Figur 16). Våren 1996
var spesielt sen, og gjessene ankom sent til Vesterålen,
noe som forklarer den korte oppholdstiden dette året. I de
siste fire årene har oppholdstiden vært tilsvarende kort og
er også underestimert fordi en stor andel av gjessene kun
oppholder seg i området mindre et ett døgn. Hvis en ser
på den andel av merkede individer som kun er sett én
dag eller to dager i kjerneområdet, d.v.s. bare har et

De største arealene med intensiv jaging er registrert på
høyproduktiv mark (Figur 15). Med lavere produksjonsnivå er det en korresponderende reduksjon i arealet med
intensiv jaging. Mønsteret er likt i begge årene, selv om
arealer med ekstensiv jaging ekspanderte i 2002 sammenlignet med 2001. Dette kan indikere at bønder som
jaget intensivt i 2001 jaget ekstensivt i 2001 (Figur 15).
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Figur 14
Tilgjengelighet av ulike marktyper (%) og forekomst av
gjess (%) i to kommuner i Vesterålen, Sortland og Hadsel,
i 2001 og 2002. Høy og middels representerer dyrket
mark med ulikt produksjonsnivå, lav representerer nedlagt
mark dominert av sølvbunke, og strandeng er den ”naturlige” vegetasjonen i strandsonen (Tabell 2).

Figur 15
Arealer av ulike marktyper utsatt for ulik jageintensitet av
bønder i Sortland og Hadsel kommuner, Vesterålen, 2001
og 2002.
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andre halvdelen av tiden var i områder med intensiv jaging ble den gjennomsnittlige intensiteten vurdert til 1. Ble
fuglen utelukkende sett i områder med intensiv jaging var
intensiteten 2.
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prosent merkede individer

dager

ganske kort opphold uten å bli gjenfunnet på andre nærliggende områder, lå dette på mellom 20 og 45 prosent i
begynnelsen av 1990-tallet (Figur 17), men har deretter
steget. I begynnelsen av 2000 var det omkring 70 % av
individene som kun oppholdt seg i området 1-2 dager. I
2002 var andelen likevel redusert igjen til et noe lavere
nivå. Men den korte oppholdstiden betyr at avlesingssannsynligheten av merkede individer faller dramatisk og
et ukjent antall gjess blir ikke registrert i det hele tatt.
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Figur 16
Den estimerte individuelle oppholdstid for merkede individer av kortnebbgjess i kjernestudieområdet i Vesterålen,
1991-2002. For beregning, se metode. Vertikale linjer
angir 95 % konfidensintervaller.

Figur 17
Andelen av merkede individer av kortnebbgjess som bare
ble registrert én dag eller to sammenhengende dager i
kjernestudieområdet i Vesterålen, 1991-2002.

3.4 Gjessenes kondisjon
Når gjessene er uforstyrret av jaging under oppholdet i
Vesterålen, er utviklingen i kondisjonen hurtig. Den daglige endring hos voksne merkede hunner er i gjennomsnitt
0.35API per dag, hvilket vil si at i løpet av et ti dagers
opphold i Vesterålen kan en gås som ankommer fra sør i
kondisjon 3 (se Figur 5) rekke å legge på seg til kondisjons- nivå 6-7. Denne raske kondisjonsutviklingen er
mulig fordi gjessene 1) beiter på nyspirt gress med høyt
næringsinnhold, 2) bare hviler i korte perioder og har lysforhold som gjør det mulig å beite døgnet rundt og 3)
viser stor toleranse for menneskelig aktivitet (Madsen
1998).

daglig endring i bukprofil
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I områder og år med jaging ble gjessenes kondisjon negativt påvirket. For hunner som fortsatte å oppholde seg i
områder med jaging dag etter dag, ble den daglige endringen i API redusert til omkring 0 API per dag (d.v.s. at
det er balanse i det daglige energibudsjettet) (Figur 18).
Hvis en tar alle voksne hunner og hanner i perioden
1999-2002 som ble registrert med API gjentatte ganger i
kjerneområdet, kan den daglige endring i API plottes mot
jageintensiteten (0: ingen jaging, 1: ekstensiv jaging, 2:
intensiv jaging). Hvis en fugl under sitt opphold bare ble
registrert i områder uten jaging var intensiteten følgelig 0;
hvis ene halvdelen av tiden var i områder uten jaging og

n=25

INGEN JAGING

JAGING

Figur 18
Den gjennomsnittlige daglige endring i kroppskondisjon
(API) hos voksne kortnebbgåshunner som oppholder seg
i områder i Vesterålen der de får gå uforstyrret, og i områder det de utsettes for intensiv jaging. Data er fra 2001.
Vertikale linjer angir 95 % konfidensintervaller.
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Figur 19
Den daglige endring i kroppskondisjon (API) for voksne hunner og
hanner av kortnebbgjess i relasjon
til jageintensitet i årene 19992002. For hvert individ er det beregnet andel tid fuglen tilbringer i
ulike lokaliteter med ulik jageintensitet under sitt opphold i kjernestudieområdet i Vesterålen (0: ingen
jaging, 1: ekstensiv jaging, 2: intensiv jaging). For begge kjønn er
nedgangen statistisk signifikant
(hunner: r= - 0.232, p=0.0005,
hanner: r= - 0.144, p= 0.044).

Som det fremgår av Figur 19 falt den daglige API-raten
med stigende jageintensitet for både hunner og hanner.
Med andre ord, jo mer intensiv jaging, desto mindre reserver er gjessene i stand til å legge på seg.

I løpet av årene 1991-2003 har det skjedd en reduksjon i
avreisekondisjonen til gjessene i Vesterålen (Figur 20).
På begynnelsen av 1990-tallet, da det ikke var systematisk jaging i regionen, forlot hunnene området med verdier
av API mellom 5 og 7. I år meg jaging var kondisjonen i
gjennomsnitt 1-2 API lavere.

Årsaken til at gjessene ikke er i stand til å legge på seg
når det jages, er dels at tiden for beite blir redusert, samtidig som de må bruke mer energi på å fly omkring og å
svømme, hvor særlig flygningen er energikrevende.
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Figur 20
Den gjennomsnittlige kondisjonen
(API) for merkede adulte hunner av
kortnebbgjess ved avreise (16.-21.
mai) fra Vesterålen, 1991-2003
(med unntak av 1997, 1998, som
mangler data). Vertikale linjer angir
95 % konfidensintervaller
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3.5 Oppholdstid, kondisjon,
rekruttering
For bedre å forstå hvordan jagingen påvirker gjessenes
kondisjonsutvikling og etterfølgende reproduksjonssuksess er sammenhengen mellom ulike variabler analysert:
• den individuelle oppholdsperiode i kjerneområdet
(her beregnet som tidsrommet mellom første og
siste observasjon)
• intensiteten av jaging som de individuelle gjess
har vært eksponert for
• kondisjon (API) ved avreise
• reproduksjonssuksess (unger eller ikke unger, og
kullstørrelser om høsten).

Oppholdstid

+

r = 0,209***

Kroppskondisjon
ved avreise

Jageintensitet

Dette ble så analysert for alle år med jaging og feltobservasjoner (1993-95, 1999-2002). Resultatene fra denne
korrelasjonsmatrisen er summert for voksne hunner i
Figur 21. Oppholdsperioden har en statistisk signifikant
positiv effekt på API ved avreise, jo lengre oppholdsperiode desto høyere API ved avreise. Jagingen har en negativ effekt på API ved avreise, og videre er både etterfølgende reproduksjonssuksess og kullstørrelse positivt
påvirket av API ved avreise fra Vesterålen. Det var ingen
statistisk signifikant sammenheng mellom oppholdstid og
jageintensitet.

-

r = -0,232***

Hekkesuksess

+
+

r = 0,134*
r = 0,120*

Ungeproduksjon

Figur 21
Sammenhengen mellom oppholdstid, jageintensitet, kondisjonsutvikling og reproduksjonssuksess for merkede
voksne hunner av kortnebbgjess som har oppholdt seg i
Vesterålen i år med jaging (1993-1995, 1999-2002). r
angir korrelasjonskoeffisient, *: p<0.05, **: p<0.001, ***:
p<0.0001.

Hvis en følger voksne fugler med kjent API ved avreise
fra Vesterålen frem til den etterfølgende høsten, er det en
statistisk signifikant sammenheng mellom API og overlevelse (Figur 22) (Madsen & Klaassen, submitted). Sammenhengen gjelder både for hunner og hanner. Gjess
som forlater Vesterålen i dårlig kondisjon har følgelig lavere sannsynlighet for å overleve sommerperioden enn
gjess i god kondisjon. Årsaken til dette kan være at indivi

3.6 Kondisjon og overlevelse
En tidigere analyse har vist at voksenoverlevelsen i kortnebbgåsbestanden har vært nedadgående i løpet av
1990-tallet (Madsen m. fl. 2002). Dette er primært forårsaket av en reduksjon i overlevelsen i sommermånedene,
mens overlevelse i vinterhalvåret har vært stabil.
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Figur 22
Overlevelsesrater og ungeproduksjon hos kortnebbgjess i relasjon
til kroppskondisjon (API) ved avreise fra Vesterålen. For voksne
individer ble sammenhengen mellom sommeroverlevelse, kjønn og
API analysert ved hjelp av en
stepwise GLM statistisk modell.
Sammenhengen er statistisk signifikant (Wald χ2(1)=10.32, p=0.001,
n=1603). Sammenhengen mellom
API og ungeproduksjon er vist for
voksne hunner som returnerte til
overvintringsområdet med unger
(r=0.312, p=0.024, n=52). Hvis
man inkluderer hunner som ikke
hadde unger med, er sammenhengen positiv. Der er imidlertid
kun en positiv sammenheng i år
med gode reproduksjonsforhold
(her definert som år der andelen
ungfugler i bestanden er over
gjennomsnittet). Sirkelstørrelsen
angir mengde individer (1-14) som
er med i analysen (etter Madsen &
Klaassen, manuskript).

der i dårlig kondisjon har vanskeligere for å gjennomføre
hekkesesongen enten ved at de er mer utsatt for predasjon eller dør av sult. Det er en antydning til at gjess som
har meget dårlig kondisjon ved avreise, API 1 og 2, har
en bedre overlevelse enn gjess med API 3 og 4. Dette
kan henge sammen med at gjess i dårligst kondisjon unnlater å reprodusere og har dermed ikke denne ressurskrevende og risikofylte belastningen.

kommune 1997) var løsningsorientert og deltakerne hadde en felles virkelighetsoppfatning. Til tross for den underliggende verdikonflikten mellom bøndene og fugleforeningen, var det en gjensidig forståelse av hver-andres
synspunkter. I prosessen med den nasjonale planen (Direktoratet for naturforvaltning 1996) som lå til grunn for
utarbeidelsen av de lokale planene ble det derimot notert
divergerende syn på en del mindre punkter, selv om
handlingsplanen ga en samlet fremstilling av ulike aspekter ved gåseforvaltningen.

3.7 Bakenforliggende årsaker til
gåsekonflikten i Vesterålen

Den tilsynelatende vellykkede prosessen omkring den
nasjonale handlingsplanen har i ettertid vist seg å ha
noen svakheter. Planens status som et forpliktende dokument var uavklart, og deltakerne i prosessen hadde en
divergerende oppfatning av om de deltok i en beslutningsprosess eller i et utredningsarbeid. En del formuleringer er også tilsynelatende motstridende, og premissene for gjennomføring av lokale forvaltningsplaner
var uklare med tanke på økonomiske midler.

Behovet for en helhetlig forvalting av viltbestander taler
for sterke sentrale føringer for å sikre en ensartet praksis
nasjonalt, og at lover og regler tolkes og håndheves likt.
Samtidig er forvaltningen avhengig av lokal tillit og oppslutning fra berørte interesser for å fungere effektivt. I
gåseforvaltningen har man forsøkt å ta hensyn til dette,
først ved å invitere berørte parter til å delta i utformingen
av en nasjonal handlingsplan for gås (Direktoratet for
naturforvaltning 1996), og deretter å invitere til lokale
partnerskap med bondeorganisasjonene og andre involverte for å utforme og gjennomføre lokale forvaltningsplaner (f.eks. Fylkesmannen i Nordland 1996, Sortland
kommune 1997). Prosessen lokalt i Sortland, med utarbeidelsen av den lokale planen for kommunen (Sortland

Godkjennelsesprosessen for den lokale planen i Sortland
har tatt lang tid, noe som har medført at den lokale tillitten
til forvaltingsmyndighetene er svekket. Fremgangsmåten
har vært lite effektiv og har virket demotiverende på deltakerne i den lokale planprosess. Delegering av ansvar til
lokalt og regionalt nivå i et system hvor den reelle beslutningsmyndighet ikke er delegert, har vært problematisk i
denne prosessen.
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ge forhold for gjessene på vårtrekket. Den økte bruken av
Nord-Trøndelag som rasteplass det siste tiåret (Madsen
m.fl. 1997) kan følgelig være en respons på den ustabile
og ”risikofylte” situasjonen i Vesterålen.

4 Diskusjon
4.1 Utviklingen i landbruket og
gjessenes regionale og lokale
bruk av Vesterålen

En annen konsekvens den intensive jagingen har hatt for
den regionale og lokale bruken av Vesterålen, er at gjessene har blitt mer sky. En tidligere studie (Madsen 1998)
har demonstrert hvordan kortnebbgjessene umiddelbart
endrer adferd når de ankommer Vesterålen. Fluktavstand
til en forstyrrelse (bil, rovfugl, e.l.) er mer enn fem ganger
større i Danmark enn til en tilsvarende forstyrrelse i Vesterålen. En slik endring til ”risikofylt” adferd gjør at gjessene har muligheter for å bruke de små arealene i Vesterålen, mellom bygninger og på små jorder langs sjøen. I
dag, etter flere år med intensiv jaging, ser denne adferden
ut til å være endret (upubliserte data). Lang fluktavstand
til en forstyrrelse, og økende forstyrrelser generelt i regionen, kan forhindre gjessene å utnytte de tilgjengelige
ressursene som er nødvendige på vårtrekket.

Utviklingen i landbruket i Vesterålen de siste ti år følger
det generelle mønsteret registrert ellers i Norge
(Dramstad m. fl.2002, Landbruksdepartementet 2000), og
i Europa i sin helhet (Mattson 1991), med en reduksjon i
høyproduktive arealer og økning av nedlagte marker (se
Bævre og Norderhaug 2004 for noen perspektiver omkring dette). Utviklingen er mindre markert for Hadsel
kommune, der en del større gårder drives intensivt. En
slik intensiv drift, også registrert i sentrale deler av Sortland og Andøy, representerer en sterk kontrast til ekstensiveringen og nedlegging av marker i perifere områder.
Sistnevnte er mest markert i Øksnes og Bø, men registreres også lokalt i de andre kommunene. På lengre sikt vil
fortsettelsen av en slik polarisering i landbrukspraksis
medføre at de nedlagte markene blir lite attraktive for
gjess (Gullestad m.fl. 1984, Black m. fl. 1991). Følgelig vil
bæreevnen av gjess i slike områder bli redusert og gjessene vil konsentreres på de mest intensivt drevne markene (Prop m.fl. 1998). Gåseregistreringene i dette studiet
støtter delvis dette mønsteret. Eksempelvis har noen
overgrodde marker i Andøy ikke vært brukte av gjess de
senere år ettersom gjengroingen har økt (pers. obs.).

Muligheten av å bruke alle typer marker, slik registrert i
1997 når det ikke var jaging, har også vist seg å være
viktig for gjess på vårtrekket. I denne perioden har gjessene behov for både fett og spesifikke næringsstoffer. I
en studie av hvitkinngjess på Helgeland (Prop og Black
1998), ble det dokumentert at høyproduktiv mark tilførte
gjessene fett, mens eldre, nedlagte marker og strandeng
bidro mer til proteininntaket.

Det er flere aspekter enn gjengroing som styrer gjessenes
bruk og preferanser for et område. Både topografi/geografi og tradisjonelle trekkruter kan påvirke gåseforekomster, samt aktiv jaging fra bøndene. I figur 8 illustreres den kombinerte effekten jaging og topografi/geografi
kan ha på gjessenes bruk av et område, der jagingen
hadde ulike effekter i ulike deler av kommunen. Tradisjonelle trekkruter er antakelig årsaken til at Hadsel har en
del færre gjess enn en skulle forvente ut fra tilgjengelig
areal. Områdene utenfor den tradisjonelle trekkruten er
likevel potensielle lokaliteter, men som per i dag er uoppdaget. Eksempler på at gjessene har funnet nye delområder er deres bruk av Holmstaddalen og Vikeidet som ikke
ble brukt før på slutten av 1990-tallet. Begge områdene
ligger lengre inn i landet (d.v.s. at benyttelsen av disse er
forbundet med større energiomkostninger til flyging), men
har store arealer med dyrket gress. Bortsett fra disse
lokalitetene er det imidlertid etter vår bedømmelse ikke
mange potensielle, større uutnyttede områder i Vesterålen.

4.2 Bestandsutviking og totalantall
gjess i Vesterålen
I perioden 1990-2003 økte kortnebbgåsbestanden fra om
lag 35 000 til 45 000 individer. I Vesterålen lå antallet av
vårrastende gjess stabilt, med en tendens til nedgang.
Gjessene har i økende grad benyttet Nord-Trøndelag som
vårrasteplass, og mange individer gjør i dag meget korte
opphold i Vesterålen, eller unngår området helt, før de
trekker videre til hekkeplassene på Svalbard. Dette reflekteres dels i den estimerte oppholdstiden i Vesterålen og
dels i andelen av individer som kun er i området 1-2 dager. Basert på mengde-estimatet, er det i dag omkring
halvparten av bestanden som stopper i Vesterålen. Problemet med denne statistikken er imidlertid at det er flere
individer som kun er der i kort tid, og sannsynligheten for
å rekke å registrere slike ringmerkede individer blir også
lavere (se også senere). Dette betyr at oppholdstidene
sannsynligvis er overvurdert i de senere år, og at den
samlede mengde av gjess som passerer gjennom området er undervurdert. Konklusjonen er likevel at den økologiske betydningen av Vesterålen som ”opptankingssted”
er redusert.

Jagingen har vært intens de siste årene i Vesterålen, og
gjessenes evne til å oppdage nye slike områder, og evne
til å endre trekkstrategi basert på tidligere erfaringer
(Madsen 2001), vil være svært fordelaktig hvis jageregimene fortsetter ved at bøndene beskytter sine mest produktive marker. Sammenfallende med den observerte
utviklingen i landbrukspraksis vil dette gi meget vanskeli-

Den endrede trekkstrategi med økt bruk av NordTrøndelag er imidlertid et dårligere alternativ energetisk
sett, siden det er dårligere muligheter for å legge opp
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reserver i Nord-Trøndelag enn det er under uforstyrrede
forhold i Vesterålen. Individer som baserer seg på Trøndelag oppnår således en dårligere kondisjon før trekket til
Svalbard (Madsen m.fl. 1997, Madsen 2001 og upublisert
materiale). Den økende misnøyen blant bønder i NordTrøndelag, som også bidrar til økt jageaktivitet også i
disse områdene (Per-Ivar Nicolaisen, pers. med.), bekrefter dette bildet ytterligere. Ut fra en energetisk betraktning
vil således den optimale trekkstrategi være at gjessene
benytter seg av Vesterålen i lengst mulig tid i mai. Dette
støttes også av en dynamisk, individbasert modellering av
forskjellige trekkstrategier, som for tiden er under utvikling
(Klaassen, Madsen & Bauer, under bearbeidelse).

len. Disse ankommer fra Nord-Trøndelag i forholdsvis
dårlig kondisjon og rekker ikke å legge på seg mer reserver under det kortvarige oppholdet i Vesterålen.

4.4 Jagingens effekt på
bestandsnivå
Analysene dokumenterer at kondisjonsoppbygging om
våren har betydning for den etterfølgende reproduksjonen. Resultatet støttes også av en teoretisk beregning av
flygekostnadene for det 1100 km lange trekket fra Vesterålen til Svalbard, kombinert med energikostnader for
eggproduksjon og energiforbruk og –opptak i reirperioden
på Svalbard. På denne måten kan det beregnes at en
voksen hunn skal være i kondisjon 4 før avreise fra Vesterålen for å kunne gjennomføre reproduksjonen vellykket
(Figur 23). I de senere årene er det færre enn halvparten
av de voksne hunnene som har forlatt Vesterålen i kondisjon 4. Det kan derfor forventes at den reduserte kondisjonen vil gi seg utslag i en dårligere reproduksjon for
bestanden som helhet. Siden slutten av 1990-tallet har
også den årlige reproduksjonen ligget under langtidsgjennomsnittet, hvilket antyder at der er en påvirking.

4.3 Jagingens effekt for gjessenes
oppholdstid og kondisjon i
Vesterålen
Siden begynnelsen av 1990-tallet har oppholdstiden blitt
kortere og det er flere gjess som bare stopper i Vesterålen i få dager. Dette kan tilskrives den økende jageintensiteten, da jagingen medfører at gjessene forlater området
hurtigere. Analysene av sammenhengen mellom jageintensitet, gjessenes oppholdstid og kondisjon, viste imidlertid ikke noen signifikant sammenheng mellom jageintensitet og oppholdstider. Dette skyldes at gjessene forsøker å bli værende spesielt i området nord for Sortland
sentrum. Dette er det siste egentlige større rasteområde
for disse fuglene før nord-trekket, og det er kun under 5 %
av individene sett i dette området som senere er sett enten på Andøya eller i Øksnes. Det er aldri bekreftet at
gjess som er trukket til området nord for Sortland returnerer til områdene syd i Sortland.

Undersøkelsene dokumenterer også at kondisjonen har
betydning for den etterfølgende sommeroverlevelse. Særlig individer i kondisjon 3-4 ser ut for å være negativt påvirket. Dette antyder at disse individene gjerne gjør et
hekkeforsøk, men at de reproduktive kostnadene er så
store at dette forårsaker større dødelighet på grunn av
utsulting eller fordi individene blir mer utsatt for predasjon
av polarrev. I løpet av 1990-tallet falt overlevelsen i bestanden, og dette skyldes hovedsaklig sommeroverlevelsen. En del av forklaringene til dette kan være den økende jagingen i Vesterålen, som reduserer gjessenes kondisjon. Det er tidligere vist at for slike langtlevende arter vil
en endring i voksenoverlevelsen være den parameter
som slår kraftigst ut i bestandsdynamikken (Schmutz m.fl.
1997, Tombre m.fl. 1998).

At den organiserte jagingen har hatt sterk effekt, som
fremskynder gjessenes trekk ut av området, har blitt illustrert ved flere anledninger siden 1999. Under gunstige
værforhold kan det på enkelte dager komme mer enn
10 000 gjess sydfra i løpet av ganske får timer Gjessene
lander oftest i Hadsel og sydlige deler av Sortland. Det er
flere ganger observert at disse store flokkene på mindre
enn ett døgn suksessivt er blitt jaget nordover for til sist å
forlate Langøya og Vesterålen helt. Ved slike anledninger
har det vært umulig å rekke å registrere alle halsringer,
men oppholdstiden for hovdetyngden av de nyankomne
gjessene har vært mindre enn ett døgn.

I en dynamisk migrasjonsmodell (Klaassen, Madsen &
Bauer, manuskript), er det forsøkt å inkorporere effekten
av jaging i Vesterålen (som et energitap) og se på effekten for trekkstrategier. Modellen forutsier at med økende
jaging vil en økende andel av gjessene benytte seg mindre av Vesterålen og mer av Nord-Trøndelag som vårrasteplass. Modellen gir følgelig en mulig forklaring på
hvorfor en i dag ser at gjessene velger Nord-Trøndelag
fremfor Vesterålen, selv om det i utgangspunktet er en
mindre optimal strategi. Jagingen i Vesterålen kan følgelig
ha en effekt på hele bestandens trekkmønster. Til gjengjeld, derimot, kan det ut fra modelleringen forutsies at i
det øyeblikk det dannes bedre uforstyrrede beiteforhold i
Vesterålen, vil gjessene igjen benytte Vesterålen i økende
omfang.

Analysen dokumenterte en kraftig effekt av jagingen på
kondisjonsutviklingen hos gjessene. Når gjessene jages
intensivt, slik det har vært i de senere årene, har de stort
sett ikke mulighet for å legge på seg under oppholdet.
Årsaken til den fallende kondisjonen gjessene har hatt
ved avreise til Svalbard kan følgelig tilskrives den økende
jagingen i Vesterålen. Det er også en effekt at det i de
senere år er flere individer som baserer seg på å feite seg
opp i Nord-Trøndelag og bare har en kort stopp i Vesterå-
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Figur 23
Sammenhengen mellom kroppskondisjon (API) og fettinnhold hos
voksne hunner av kortnebbgjess,
målt ved disseksjon av innsamlede
fugler (n=28) med kjent API. I figuren vises også de beregnede
energikostnader for migrasjon fra
Vesterålen til Svalbard, for eggproduksjon og for å ruge ut eggene(se
tekst for nærmere detaljer). Ut fra
denne beregningen skal en hunn
forlate Vesterålen med en kroppskondisjon på minst 4 for å klare å
gjennomføre hekkesesongen med
suksess.
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5 Konklusjon

6 Referanser

Vi har i dette studiet vist at bønders jaging på en viktig
vårrasteplass for gjess, som et resultat av fastlåste forvaltningskonflikter, påvirker gjessene negativt på flere
nivå. Både lokale effekter, i form av habitatvalg, oppholdstid og kondisjon, og effekter på bestandsnivå, i form av
trekkmønster, reproduksjon og overlevelse, demonstrerer
hvilke konsekvenser det kan ha når forvaltningen av lokale ressurser går i stå og mange aktører med ulike verdioppfatninger og ulik beslutningsmyndighet er involvert. Til
tross for at aktørene var involvert på en i utgangspunktet
konstruktiv måte gjennom felles planprosesser, ble ikke
konfliktene løst i denne konkrete saken. En forklaring kan
være at dette er lite utprøvd i miljøforvaltningen, og premisser for involvering har således vært utilstrekkelig definert på forhånd. Skal ansvar ligge på det lokale nivå vil
det antakelig være lite gjennomførbart hvis ikke reell og
veldefinert beslutningsmyndighet også delegeres.
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