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SAMMANFATTNING
Under 2010 startade en tre-årig studie av grågässens numerär och rörelsemönster i
jordbrukslandskapet kring Sörfjärden mellan Strängnäs och Eskilstuna. Avsikten är
att kartlägga grågässens nyttjande av åkermark i området och ge underlag för en
välgrundad målsättning för grågässens populationsstorlek men även kunskap om
skadeförebyggande arbete.
Inom studiens ram genomförs tre aktiviteter:
•
•
•
•

Veckovisa räkningar av antalet grågäss längs en inventeringsrutt runt
Sörfjärden.
Anläggning och skötsel av en gåsbetesåker.
Studier av grödo- och betespreferenser.
Studier av hur gässen utnyttjar avlednings/gåsåkern och känsligheten för
störningar från en angränsande väg.

Årets inventeringar bekräftar förra årets resultat - spannmålsodlingarna i strandnära
lägen är attraktiva och särskilt utsatta för skaderisker i samband med grågässens
födosök. De förebyggande åtgärder som vidtagits (stängsling, gåsbetesåker,
skrämsel och skyddsjakt) har dock varit tillräckliga hittills.
Gåsbetesåkern vid Fältstation Rördrommen har varit välbesökt under vår och
försommar fram till grågässens ruggning i juni. Under sensommaren och hösten har
spillsäden på skördade åkrar förmodligen varit mer attraktiv då besöksfrekvensen vid
gåsåkern minskat. Växtligheten på den naturgödslade gåsbetesåkern (kogödsel) har
tidvis varit mycket frodig och krävt putsning för att attrahera gässen i större
utsträckning.
Inblandningen av cikoria i utsädet vid gåsbetesåkerns anläggning 2010 har inte gett
några klara utslag vad avser betespreferenser inom ramen för detta försök. Man kan
dock konstatera att grågässen betar späda växtdelar på cikoriaplantan med god aptit.
Spillningsräkning över åkern har också i år bekräftat att störningarna från en
angränsande lokal väg och bebyggelse inte hindrat gässen från att beta i vägens
närhet.
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1

BAKGRUND

Rastande och häckande gäss utnyttjar vall och spannmålsfält för födosök. I områden
nära populära rastnings- och häckningslokaler kan detta medföra skördeförluster och
ekonomiska konsekvenser för jordbukarna. Detta kan i sin tur leda till konflikter
mellan betande fåglar och jordbrukare, liksom det kan uppstå konflikter mellan olika
intressegrupper.
Under 2011 genomfördes det andra arbetsåret inom det tre-åriga projektet Gåsåkrar
vid Sörfjärden. Projektet ingår som en del i en handlingsplan 3 för att hantera den
ökande grågåspopulationen i området kring Sörfjärden,
Sörfjärden är en grund vik på södra sidan av Mälaren mellan Strängnäs och
Eskilstuna. Området är skyddat enligt RAMSAR-konventionen och inrymmer flera
Natura 2000-områden och naturreservat. De vidsträckta vassbältena är en av landets
viktigaste häckningslokaler för den rödlistade rördrommen och i den näringsrika
våtmarksmiljön finns också andra arter som är beroende av täta vassbälten, t.ex.
skäggmes. Samtidigt bedrivs ett aktivt jordbruk på strandnära åkermark, med
spannmål och baljväxter som dominerande växtslag.
I projektet ingår fyra aktiviteter:
•
•
•
•

En gåsbetesåker med arealen 5,75 ha, besådd med en fröblandning som
bedöms attraktiv för grågäss.
Inventering av var i landskapet grågässen befinner sig under säsongen, från vårtill höstflytt.
Studier av fältval, betes- och grödopreferenser.
Spillningsinventering på gåsbetesåkern för att bedöma hur åkern utnyttjas och
påverkan av störningar från angränsande väg och bebyggelse.

Resultatet utvärderas årsvis inför planeringen av följande års arbete.
En utförlig bakgrund med beskrivning av grågåsen, dess årscykel, migrationsmönster
och populationsutveckling finns i förra årets rapport 4 och i handlingsplanen. För 2011
avgränsas därför redovisningen till att omfatta resultaten av årets inventeringar samt
kompletterande observationer av hur åkern nyttjas och påverkan av störningar.

1.1 Mål
Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om gässens
nyttjandegrad av jordbruksmark och avledningsåkern (gåsbetesåkern). Projektets
konkreta målsättning är oförändrad sedan startåret. Avsikten är att:
•
•
3
4

öka kunskapen om gässens numerär och beteende i området kring Sörfjärden,
bidra till ökad kunskap om betespreferenser och effekten av gåsbetesåkrar,
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2010
Grågäss vid Sörfjärden. Resultat av inventering och försök med gåsbetesåker 2010.
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•
•

bidra till kunskap och erfarenheter av inventeringsmetodik och
utveckla Sörfjärden som en nod i det nationella nätverket av gåsintresserade
forskare och naturvårdare.

Tre frågeställningar har varit styrande för projektet:
•
•
•

Hur många gäss befinner sig på jordbruksmark kring Sörfjärden?
Utnyttjas gåsåkern mer än andra fält?
Utnyttjas vall med cikoria mer än vanlig vall?

Ett kortsiktigt mål var att etablera och utvärdera en vallodling där halva arealen på
åkern besås med inblandning av cikoria. De långsiktiga målen är att utvärdera vad
gåsskadorna i området får kosta samt att fastlägga ett maximivärde för antalet
häckningar av grågås per år.

2

Grågässens fördelning runt Sörfjärden 2011

2.1 Inventeringsmetod
På samma sätt som under föregående år genomfördes veckovisa inventeringar av
grågäss och andra betande fågelarter som uppehåller sig på sammanlagt 66
observationsytor. Totalt 22 observationspunkter, 10 på Strängnässidan och 12 på
Eskilstunasidan av Sörfärden, besöktes under perioden mars - oktober 2011, med
uppehåll under ruggningsperioden (veckorna 24 - 26). Val av observationspunkter
och metodik i övrigt var oförändrade, med avsikten att säkerställa jämförbarhet mellan
åren.
Åkrarna vid varje observationspunkt är avgränsade till SAM-block enligt
länsstyrelsens registrering. För varje observationspunkt fanns en kartskiss förberedd
med gränserna för respektive block inritade. Antalet gäss på respektive block
räknades och antecknades för senare överföring till Excel.

Fig. 1. Karta med
observationspunkterna
inlagda. Platserna är valda
så att de kan nås med bil
och ger god överblick över
terrängen.
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Det totala antalet observerade grågäss uppgick till 7 387 st., jämfört med 5 132 st.
föregående år. Den tidsmässiga fördelningen, uppdelad på Strängnäs- respektive
Eskilstunasidan av Sörfjärden, framgår av följande figur.

Antal grågäss/vecka 2011
1400
1200
A 1000
n 800
t
600
a
l 400

Strängnäs
Eskilstuna

200
0
Vecka

Fig. 2. Det totala antalet observerade grågäss över säsongen 2011, fördelat på
Strängnäs- respektive Eskilstunasidan av Sörfjärden.

Liksom under föregående år varierar antalet grågäss stort under sensommar och
höst. Den sannolika förklaringen är att grågässen då samlas i allt större flockar och
jordbruksarbetet eller tillfälligheter avgör om en flock befinner sig på en viss åker vid
inventeringstillfället. Stora flockar (upp till ca 800 fåglar) kunde under höstens
inventeringsrundor siktas på närliggande åkermarker utanför de block som ingick i
inventeringen.
Väderleken 5 under odlingssäsongen 2011 bedöms som mycket gynnsam i
Mälardalen, både för lantbruket och för grågässen. Efter den ovanligt stränga och
snörika vintern 2010/11 kom våren i mars med milt och blåsigt väder. Snön var i stort
sett borta när inventeringarna startade den 19 mars och veckan därefter fanns redan
gott om grågäss, men även kanadagäss och sångsvan uppehöll sig i området.
Sörfjärden var isfri i början av april. April och maj var milda, bortsett från någon
kortvarig köldknäpp, med ett temperturöverskott av 4 oC under april. De
vädermässiga förutsättningarna för en lyckad häckningsperiod bör därför varit mycket
goda. Sommaren var varm och med en torr inledning av juni. Nederbörden i
Mälardalen var därefter i stort sett normal och de vädersystem med åska och skyfall
som drabbade västra Sverige hölls på avstånd av ett östligt högtryck. Hösten var
mild, högtrycksbetonad och med normal nederbörd. Gässen flyttade söderut under
oktober månad, trots det milda vädret och den ovanliga situationen att det då var
barmark i hela landet.

5

Underlag från www.smhi.se
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2.2 Geografisk fördelning
Den geografiska fördelningen har på samma sätt som föregående år sammanställts
över fyra tidsperioder som bedöms naturliga med avseende på riskerna för påverkan
på jordbruket. Veckorna 24 – 26 utgår på grund av ruggningsuppehållet. Resultaten
sammanfattas i en karta för varje period.
Period
Vårbruk
Tillväxt
Mognad och skörd
Höstbruk

Veckor
12 – 17
18 – 23
27 – 37
38 – 41

Tab. 1. Periodindelning av odlingssäsongen.
2010

2011

Fig.3. Vårbruk (vecka 12 - 17). Spannmålsodlingarna på Sörfjärdens västra sida är,
liksom under 2010, särskilt utsatta. En veteåker vid Edeby i Sörfjärdens norra ände
var välbesökt 2011, medan de närliggande strandängarna vid Björsund i år kom
lindrigare undan.
2010

2011

Fig. 4. Tillväxtperioden fram till ruggningen (vecka 18 - 23). Strandnära spannmålsodlingar på Sörfjärdens västra är välbesökta, med antal av samma storleksordning
som föregående år. Antalet grågäss på gåsbetesåkern och strandängarna vid
Björsund har ökat något, jämfört med förra året.
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2010

2011

Fig. 5. Mognads- och skördeperiod (vecka 27 - 37). Spillsäd på tröskade åkrar
besöks över hela området, med en tydlig ökning sedan förra året.

2010

2011

Fig. 6. Höstbruk (vecka 38 - 41). Stora flockar rörde sig i området på födosök bland
stubbåkrar efter spannmålskörden. Tillfälligheter avgjorde att de inte befann sig på de
valda provytorna vid tidpunkterna för inventering.

3

FÄLT- OCH GRÖDOVAL

Grågässens fält-och grödoval i odlingslandskapet kring Sörfjärden illustreras i
följande figur.
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Proportion av observerade gäss
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0,60

0,00
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Fig. 7. Andelen grågäss som besökt åkrar med olika grödor. Data om grödor är
baserade på observationer under inventeringsrundorna. Siffror ovan staplarna anger
antalet observerade grågäss för respektive gröda.

Vete är den vanligaste grödan i området, även i utsatta lägen nära Sörfjärdens
strandlinje. Det är därför naturligt att de flesta observationer gjorts på vetefält.
Tillfälligheter kan också påverka resultatet – en flock med 880 grågäss fanns på en
havreodling på Sörfjärdens västra sida i mitten av augusti. I kategorin ”Övrigt” ingår
åkrar i träda, plöjda/harvade åkrar och andra grödor (t.ex. lin). Under 2011 ingår
också åkrar med råg och korn i strandnära lägen som varit lättillgängliga för
födosökande grågäss.

4

GÅSBETESÅKERN

4.1 Odling och skötsel år 2
Den 5,75 ha stora gåsbetesåkern anlades 2010 med en utsädesblandning som
bedömdes särskilt attraktiv för grågäss. På den nordvästra halvan av åkern ingick
cikoria i fröblandningen. Avsikten var att utvärdera om cikorian var särskilt attraktiv
som bete för grågässen.
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Fig. 8. Gåsbetesåker (5,75 ha), övre vänstra delen med cikoriainsådd och nedre
högra delen vall utan cikoria. Vid fältstationen finns en informationstavla med bl.a.
beskrivning av gåsbetesåkern.

Våren 2010 var sen, vilket i kombination med mycket högt vattenstånd i Mälaren
försvårade sådden av den lågt belägna gåsbetesåkern. Den därefter följande
försommartorkan resulterade i en mycket ojämn etablering av växtligheten på åkern
och en hjälpsådd med en vallfröblandning gjordes på utsatta ytor i augusti 2010.
Förutsättningarna för systematisk utvärdering av grågässens betespreferenser var
därför mycket ogynnsamma.
Skötseln av åkern under odlingssäsongen 2011 sammanfattas i en tabell.

Datum
25 maj
9 juni
11 juni
13 juli
14 augusti

Åtgärd
”Landningsbana” klippt diagonalt över åkern
Ensilageskörd
Spridning av stallgödsel
Ensilageskörd
Ensilageskörd

Tab.2. Skötselåtgärder under 2011.

På angränsande åkrar odlades höstvete på den norra och västra sidan, med en ca 20
m bred obesådd bård mellan gåsbetesåkern och vetesådden mot väster.
Strandängen söder om gåsbetesåkern betades av nötboskap.
En erfarenhet är att putsning av åkern är viktig så att växtligheten inte blir för hög.
Grågässen landar ogärna i för hög gröda.
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Antal grågäss/vecka 2011
(Gåsbetesåkern)
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Fig. 9. Grågässen utnyttjar gåsbetesåkern som mest under vår och försommar.

Proportion av observerade gäss

Andelen grågäss på gåsåkern
0,50

2010
2011

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Period

Fig. 10. Staplarna visar den andel av det totala antalet observerade grågäss som
befunnit sig på gåsbetesåkern under olika perioder av odlingssäsongen. Under våren
och försommaren 2011 utnyttjades åkern i högre grad än under föregående år. Under
höstbruksperioden har inga gäss funnits på gåsbetesåkern vid observationstillfällena.
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5

SPILLNINGSRÄKNING

De spillningsräkningar som förbereddes 2010 fortsatte också i år. På samma sätt som
föregående år användes cirkulära provytor med 10 m2 area och längs två transekter.
•

En öst-västlig för att studera inverkan av störningar från vägen.

•

En sydöst-nordvästlig, vinkelrät mot diagonalen som avgränsar åkerdelen med
cikoriainblandning.

Räkningarna utfördes vid 6 tillfällen under tiden 30 mars – 13 juli. Under övrig tid var
växtligheten alltför frodig för att gåsspillningen skulle kunna urskiljas tillräckligt säkert.

5.1 Påverkan av vägtrafiken
Längs den öst-västliga transekten (90o mot vägen) användes fasta mätpunkter med
50 m avstånd.

Spillning vid väg
70
60
50
A
n 40
t
a 30
l 20
10
0
0

50

100

150
200
250
Avstånd från väg (m)

300

350

Fig. 11. Spillningsfrekvens i relation till avstånd från väg. Räkningarna har gjorts vid
6 tillfällen.

Spillningsförekomsten visar att gässen även under 2011 befunnit sig inom 50 m från
vägen och utnyttjat hela åkern utan tydliga variationer i spillningsfrekvensen. Vid
transektens startpunkt vid vägen finns ett buskage som kan ha varit störande för
gässen. Nära fältstationen förekom gåsspillning på åkern omedelbart bredvid vägen.
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5.2 Påverkan av cikoriainblandning
Längs denna transekt finns mätpunkter med 20 m avstånd och i 90o vinkel mot
avgränsningen av cikoriainblandningen. Närmaste avståndet till vägen var ca 300 m
för att undvika påverkan av störningar.

Spillning vid cikoriainblandning
80
70
60
A
50
n
t 40
a 30
l
20
10
0
0

20

40

60
80
100 120 140
Avstånd från strandäng (m)

160

180

200

Fig. 12. Spillningsfrekvens i relation till förekomst av cikoria. Gränsen för cikoriainblandning finns vid 60 m.

Någon avgörande effekt av cikoriainblandningen syns inte, men man kan konstatera
att denna del av åkern varit lika attraktiv som den vitklöverrika remsan mot
strandängen.
Cikoria (Cichorium intybus), som var av särskilt intresse i detta försök, är en flerårig
växt som under första året sätter en bladrosett med späda, maskrosliknande blad.
Under andra året skjuter cikoriaplantan upp en kraftig stjälk som kan bli 40 – 80 cm
hög. Blomställningarna med ljusblå blommor och stjälkblad finns strödda längs
stjälken. Erfarenheterna hittills visar att det är den späda bladrosetten nära markytan
som betas av grågässen, medan högre belägna och mera fiberrika växtdelar ratas.
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Fig. 13. Betade cikoriaplantor, till vänster i slutet av april och till höger i mitten av maj
innan stjälktillväxten kommit igång
.

6

ÖVRIGA OBSERVATIONER

Kanadagäss, tranor och sångsvan förekommer ofta kring Sörfjärden, dock inte i
samma omfattning som grågässen.

Art
Kanadagås
Sädgås
Bläsgås
Trana
Sångsvan
Hybrider

Antal
114
49
1
106
49
2

Tab. 3. Övriga fågelarter på inventeringsytorna.

De hybrider som befunnit sig på gåsbetesåkern har bedömts vara korsningar mellan
vitkindad gås/kanadagås och vitkindad gås/grågås. Hybridisering mellan olika
gåsarter, även mellan arter som tillhör Anser- respektive Brantasläktena, är dock inte
ovanliga. Sådana gåshybrider som har hållits i fångenskap har också varit fertila. 6
Sörfjärden har tidigare ansetts vara den huvudsakliga ruggningslokalen för grågäss i
området mellan Strängnäs och Eskilstuna. Ornitologerna har dock konstaterat att ett
ökande antal grågäss sökt sig till en ostörd lagun vid Tynnelsö för ruggning, ca 15 km
NO om Sörfjärden. Den 14 juni kunde man räkna in 1300 ruggande grågäss vid
denna lokal. 7

6
7

Uppgift från Sverre Sjölander, prof. em. zoologi, Linköpings Universitet.
Uppgift från Petter Sundin, Strängnäs Ornitologiska Klubb.
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Man kan också notera att vitkindade gäss, som i ökande antal förekommer längs
Sörmlandskusten, ännu inte etablerat sig vid Sörfjärden.

7

SLUTSATSER

Årets inventeringar och försök stärker föregående års slutsatser:
•

Grågässens påverkan på jordbruket i landskapet kring Sörfjärden och riskerna
för skador är fortfarande begränsade och hanterbara med förebyggande
åtgärder.

•

Strandnära åkermark på Sörfjärdens västra sida är särskilt utsatta under
vårbruks- och tillväxtperioderna. Åkrar vid Björsund, Brännelund, Kinglöt, Mågla
och Barvalappen är sedan tidigare kända uppehålls- och födosökslokaler för
grågäss.

•

En gåsbetesåker med relativt liten areal och placerad nära en mindre väg kan
fungera väl för sitt ändamål. Löpande skötsel och putsning av åkern är dock
nödvändig för att skapa fria ytor där gässen kan landa.

8

MEDVERKANDE

Denna studie är genomförd med finansiering från Länsstyrelsen i Södermanlands län
och Studiefrämjandet i Södermanlands län.
Lars Ödman har haft fortsatt huvudansvar för projektplanering, insamling och
bearbetning av inventeringsdata samt sammanställning av rapporten. Johan Månson
och Lovisa Nilsson vid Viltskadecenter har medverkat vid utformning av metodik,
tolkning av resultat och sammanställning av rapporten.
Helena Söderlund på Länsstyrelsen i Södermanlands län har varit projektets
kontaktperson och handläggare vid myndighetskontakter. Beslut om arealersättning
för gåsbetesåkern och uppdraget till skrämselkonsulenten har hanterats i samordning
med inventeringarna.
Fältstation Rördrommen har också i år utgjort navet i projektet genom Sten Ullerstad,
som svarat för samordning med andra aktörer och kontakter med inventerare och
lantbrukare. Studiefrämjandet i Eskilstuna har tillhandahållit administrativa resurser
och Kerstin Ullerstad har arbetat med överföringen av inventerarnas uppgifter från
pappersblanketter till datorn.
Gåsbetesåkern har ställts till förfogande av Arne Jonsson, Idö Gård. Johan Palmer
har svarat för skötselåtgärder och Max Israelsson har haft uppdraget att fungera som
skrämselkonsulent.
Medlemmarna i Ornitologiska Klubben i Eskilstuna, Strängnäs Ornitologiska Klubb
och Naturskyddsföreningens lokalavdelningar i Eskilstuna och Strängnäs har genom
personligt engagemang och ideellt arbete samlat in ett omfattande råmaterial som
utgör ett nödvändigt underlag för denna studie.
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