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INNLEDNING

Gåseplogene som kommer kaklende nordover har i uminnelige tider

vært oppfattet som et sikkert og kjærkomment tegn på vår og varmere

tider. Kystjegeren ser frem mot en kommende jaktsesong ved synet av

trekkende gjess om våren. Han har kanskje enkelte tanker om hvorfor

gjessene han gikk og så på hele sist sommer plutselig var borte fra hans

øy en halv dag etter at jakta startet. Hva skulle han ha gjort annerledes

for at gjessene skulle blitt værende noen dager til og gitt flere sjanser

til jaktbytte? I denne brosjyren vil vi forsøke å gi noen gode råd om dette.

Som jaktbar ressurs blir grågåsa lite utnyttet i forhold til potensialet

her i landet. Dette til tross for at det felles ca. 9 000 - 11 000 grå-

gjess i Norge hver høst. Gjessene er internasjonale fugler. ”Norske” grå-

gjess oppholder seg lengre i andre land enn i Norge, men der blir de nå

jaktet på i mindre grad enn tidligere. Med riktig forvaltning av gåsa den

tida den oppholder seg i Norge, og god organisering av gåsejakta, kan vi

unngå at gjessene korter ned oppholdstiden i Norge. Dette kan gi økte

jaktmuligheter for jegerne og nye inntektskilder for grunneierne. I dag er

jakt på gås lite organisert og tilretteleggingen tilfeldig. Ved god planleg-

ging kan jakt på grågås gjennomføres uten å framprovosere et tidlig

høsttrekk. Dette vil kunne øke jaktmulighetene og bidra til økt felling.

Figuren viser at bestandsutviklinga hos grågås i Norge er i sterk vekst selv om jaktuttaket har økt fra

noen hundre til ca 10.000 gjess i løpet av 30-årsperioden fra 1971 til  2001.

GRÅGÅS – bestandsutvikling og jaktuttak

FORORD

Bestanden av grågås er livskraftig og i sterk vekst. Utbredelsesområdet øker stadig.

Store deler av våre kystnære områder huser egne bestander eller blir besøkt av grå-

gjess under trekket vår og høst. Med en høstbestand på rundt 100.000 individer, utgjør

grågjessene en betydelig ressurs for oss jegere.

Så langt har vi i alt for liten grad vært i stand til å høste av det overskuddet som her

produseres. Dette skyldes flere forhold. Både rettighetshavernes organisering av area-

lene og jegernes kunnskap om denne jaktformen kan forbedres. Gåsejakt har heller ikke

tradisjon i store deler av jegermiljøet.

Under jakt med hagle, er det utfordringer i å utøve jakta på en human måte, først og

fremst ved å være bevisst på skyteavstander. Norge er i den spesielle situasjonen at vi

huser grågjessene i hekkesesongen. Gjessene er sårbare for enkelte forstyrrelser. En av

våre store utfordringer i jaktsammenheng er å utøve jakta på en effektiv måte uten å

utløse høsttrekket før normal tid.

Dette informasjonsheftet er utarbeidet for å sette mer fokus på gjess som jaktressurs.

Vi håper å stimulere flere til å utforske denne spennende jaktformen som kan forlenge

jaktsesongen. En del praktiske råd kan øke jaktopplevelsen og utbyttet.

Det er også et sterkt ønske å bidra til en bedre organisering og tilrettelegging av jakt-

områdene. Gjennom slike tiltak er det håp om at vi kan høste en større del av det over-

skuddet som produseres.

Med ønske om skitt jakt!

Hvalstad, februar 2003

Bjarne Oppegård
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Grågåsa er den
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utbyttet. 

GRÅGÅSAS BIOLOGI

Grågås har stor global utbredelse, og deles tradisjonelt inn i en vest-

lig og en østlig underart. Norsk grågås tilhører den vestlige underar-

ten. Den har et usammenhengende utbredelsesområde i nordvestre

og sentrale deler av Europa, der seks ulike populasjoner kan identifi-

seres. Biologiske data og detaljer på utseendet kan identifisere store

deler av den norske hekkebestanden som en separat populasjon.

Den europeiske bestanden har vokst de siste 30 årene fra ca. 30 000

i 1967/68 til ca. 200 000 ved telling i september 1991. Nå er ansla-

get for den Nordvesteuropeiske grågåspopulasjonen oppjustert av

Wetlands International (WI) til hele 400 000 individer.

Grågåsbestanden i Norge er i vekst. Den er grovt anslått til minst

10 000 – 12 000 hekkende par, dvs 70 000 - 100 000 individer i

høstbestanden. Grågåsa er den gåsearten som har størst utbredelse

i Norge og representerer det viktigste jaktutbyttet. Tyngdepunktet av

bestanden regnes å være fordelt fra Sunnmøre til Nordland.

Hekkende gjess forekommer imidlertid langs hele norskekysten fra

Østfold til langt øst i Finnmark. En del av hekkebestanden i Sør-Norge

skyldes trolig utsettinger i indre Oslofjord på 60-tallet. Opphavet til

hekkebestanden i Telemark og Agderfylkene er mer usikker. I Troms og

Finnmark hekker trolig langt flere grågjess enn tidligere antatt. Det

hekker også grågås på Kolahalvøya. Om disse østlige forekomstene i

Finnmark er deler av den norske populasjonen eller vestlige hekkere

av den baltiske populasjonen er ikke kjent.

I Norge hekker grågåsa i hovedsak på øyer og holmer langs kysten,

men den kan hekke flere kilometer fra sjøen. De fleste kullene søker 

til vann kort tid etter klekking. De siste årene har det vært en økende 

tendens til at gjessene kan holde seg i skogs- og myrlandskap hele

sommeren. Grågåsa legger vanligvis 4 – 7 egg som ruges i 27 – 29

døgn. Ungene blir normalt flyvedyktige i sin 10. uke. Grågåsa kan bli

kjønnsmoden og danne par allerede ved utgangen av andre leveår,

men bare et fåtall gjennomfører vellykket hekking før minst ett år

senere. Førstegangshekkende gås har vanligvis lav hekkesuksess. Den

reduserte hekkesuksessen gjelder også ”nye” par av eldre fugler.

Merking av gjess og observasjoner over flere hekkesesonger har

vist at enkelte hekkefugler utmerker seg når det gjelder rekruttering

til bestanden. I samme prosjekt ble det observert en grågås som er

minst 17 år gammel. Dette var en tre år gammel hann merket i 1985.

Samme gasse ble observert i 1999 i samme område. Han er registrert

med 37 flyvedyktige unger. Ni av disse er merket og har i løpet av

1991 – 1998 produsert 68 flyvedyktige unger.

Gåsungene har nytte av familien frem til neste vår gjennom den sta-

tus foreldrene har i gåseflokken. Studier viser familiegruppens betyd-

ning hos flere arter av gjess. Enslige gåsunger blir mobbet av andre

flokkmedlemmer, nektet adgang til gode beiteplasser, og har dårli-

gere overlevelse enn unger i familiegrupper. Tidlig tap av en eller

begge foreldre reduserer derfor sannsynligheten for avkommets

overlevelse kraftig. Store unger (over gjennomsnittet) har bedre 

overlevelse enn mindre unger, og de kommer tidligere inn i 

hekkebestanden.

Foto: Gjess er rent planteetende fugler og søker hovedsakelig føde på land.
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NÆRING

Gjess er rent planteetende fugler og søker hovedsakelig

føde på land. Norske grågjess beiter i stor grad gras og

urter. De beiter også gjerne bær og røtter i utmarka. Om

sommeren foretrekker gjess proteinrik kost. Gras i vekst er

lett fordøyelig, har høyt næringsinnhold, og utgjør attraktivt

beite i denne perioden. Da er nitrogengjødslet vegetasjon

eller nytt proteinrikt kulturgras populær gåsemat. Dette

skaper konflikt mellom landbruk og gjess.

Trekk og forflyttninger
I Norge kommer grågjessene sent til hekkeplassene

sammenlignet med andre land. De observeres vanligvis på

hekkeplassene på Sør-Vestlandet i mars, mens i Finnmark

kommer de tidligst fra månedsskiftet april–mai.

Store flokker av ikke-hekkende gjess, hovedsakelig ett-

og to åringer og voksne gjess som har mislyktes med hek-

kingen på et tidlig stadium, samles fra mai av ofte i store

flokker før de trekker ut til spesielle områder langs kysten

for å skifte (myte) de store vingefjærene.Vingefjærfellingen

skjer i hovedsak fra 15. - 20. juni. Gjessene er flyvedyktige

igjen etter 3-4 uker. Ploger av gjess i juni/juli er derfor ikke

gjess på tidlig høsttrekk, men gjess på vei til eller fra myte-

områder. Viktige områder for samlinger av mytende grågås

i Norge er hovedsakelig ytterst på kysten fra Smøla til

Helgeland. Når skiftet av vingefjærene er fullført, vil gjes-

sene trekke bort fra myteområdene og gjerne tilbake til 

sine oppvekstområder. Mytefuglene er dels gjess fra 

Vestlandet som trekker nordover, dels gjess fra nordlige

hekkeområder som trekker sørover, og dels gjess fra en

baltisk hekkebestand som trekker til norskekysten for

å myte.

Tidligere startet grågåsa høsttrekket i løpet av septem-

ber eller oktober. De siste 15-20 årene har det skjedd en

markant endring i trekktidspunktet slik at mange nå trek-

ker sørover vesentlig tidligere. Endringen i trekktidspunkt

for disse midtnorske gjessene skyldes trolig massivt jakt-

press, kombinert med at ålegraset forsvant fra store deler

av kysten. Mange gjess fra Sør-Norge og Midt-Norge nord

til Lofoten/Vesterålen synes nå å være ute av landet

allerede i midten av august. Gjess fra Troms og Finnmark

starter derimot å trekke sørover i september, selv om det

også her er registrert en tendens til tidligere trekk de siste

årene. Halsringmerkinger indikerer at en del av disse nord-

lige gjessene raster i Midt-Norge, der det nå er en betyde-

lig høstbestand som beiter på stubbåkrer i noen områder,

bl.a. på Ørlandet og i Gaulosen.

Nordvesteuropeiske grågjess overvintrer hovedsakelig i

Spania og Nederland. Merking av nær 3000 norske gjess

med halsringer fra 1986 til 2002 har gitt ny kunnskap om

trekk og overvintring. Norske gjess har tradisjonelt over-

vintret i Las Marismas i Sør-Spania, men det er observert

at et stadig større antall overvintrer i Nordvest - Spania og

i Nederland.

Grågåsa trekker hovedsakelig sørover langs kysten til

Danmark, og Nederland, men underveis kan noen raste i 

Rogaland og Vest-Agder. I løpet av november trekker

mange videre til Spania, men samtidig overvintrer nå flere

gjess i Nederland. I noen grad kan grågjess fra Troms og

Finnmark også trekke via ei innlandsrute fra Trøndelag til

Østlandet og videre til Danmark. Dersom stadig flere gjess

velger å trekke denne veien fremfor langs kysten, kan det

på sikt redusere jaktmulighetene på rasteplasser langs

kysten. Fugler fra Finnmark kan også trekke rett sørover til

Bottenviken og videre til Danmark eller Nederland. Det

foreligger indikasjoner på at norske grågjess bruker denne

trekkruten, men omfanget er ennå ikke fastslått.

Noen grågjess overvintrer i Sør-Norge, men dette synes

nå å være hovedsakelig islandske fugler. De siste årene er

en rekke grågjess merket med islandske halsringer obser-

vert i Norge i perioden november til mars, mens det ikke

er registrert noen norske gjess med halsring som overvin-

trer i Norge. Den islandske populasjonen av grågås er i

tilbakegang, men kan nå jaktes i Norge frem til 23.12.
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BESTEMMELSER OM JAKT

Til jakt på and, gås, og vadere, unntatt rugde er det ikke tillatt å bruke

blyhagl. Fra 1. januar 2005 er det totalforbud mot all bruk av blyhagl

til jakt. Grågås kan jaktes i hele landet. Nærmere informasjon om jakt-

tider må innhentes lokalt da fylkesmannen kan åpne for jakt inntil 10

dager i forkant av ordinær jakt i kommuner som har en godkjent lokal

forvaltningsplan for grågås (fra Nordland og sørover). Ved bruk av rifle

til jakt på gås kreves kraftigere kaliber enn 22LR.

Jakt på grågås, praktiske råd og tips
Jakt på gås kan beskrives innenfor to hovedformer. Man går på jakt

(smygjakt i terrenget) eller sitter på jakt (posteringsjakt). Begge for-

mene har sine særegenheter som stiller krav til jegeren, men det er

liten tvil om at smygjakt på en beitende flokk gjess er langt mer kre-

vende, både taktisk og fysisk, enn å sitte på post. Smygjakt på gås blir

beskrevet med vanskelighetsgrad fullt på høyde med smygjakt på

hjort og rådyr. En annen sak er om smygjakt er den mest fornuftige

gåsejakta. Jakt etter gås på hvileplassene bør unngås. Det bør heller

ikke jaktes så nær hvileområdet at gjessene blir forstyrret av jakt i

nærområdene. Erfaringer viser at denne form for jakt stresser gåsa og

kan bidra til at gjessene forlater området.

Godt vær for gåsejakt er lavt skydekke, vind og regn. Da flyr gjes-

sene lavere, og de er lettere å få inn på lokkefuglene. I Danmark vil de

helst ikke jakte på dager med stille og klart vær, men det kan de til-

late seg fordi gjessene oppholder seg der i så lang tid at de får mange

skuddsjanser senere. Ideelt sett burde en i Norge være forsiktig med

omfattende jakttrykk på finværsdager av hensyn til faren for at gjes-

sene skal sky området. Observasjoner fra Sverige har vist at grågås om

høsten sjelden velger beiteplasser over 5 km fra nattkvarteret. Om 

dette holder hos oss er usikkert. Gjess fra Gaulosen kan trekke gan-

ske langt opp Gauldalen for å beite, men det er mulig at de kan

finne andre rasteplasser i nærheten av beiteområdene. I så fall kan

du ha et utgangspunkt for jakt ved trekkrutene og beiteplasser.

Advarselen om skadeskyting kan ikke trekkes frem for ofte. Danske

undersøkelser viser at gåsejegere i Danmark skadeskyter to gjess pr.

felt fugl. Den største enkeltårsak er skyting på for lange hold. Det

anbefales 25 m som maksimalavstand for skyting med hagle etter

gås. Den danske undersøkelsen gjaldt kortnebbgås, men svenske

undersøkelser av sædgås viser det samme resultatet. De har også

gjennomført undersøkelser av grågås i Danmark, og denne viste at

hver tredje voksen grågås hadde hagl i kroppen. Det er ingen grunn til

å tro at vi er bedre i Norge.

Gjessene trives best i åpent landskap på kysten der de har over-

sikt. I åpent terreng kan sikker bakgrunn ved bruk av rifle være van-

skelig, og rikosjettfaren må alltid være med i vurderingen om hvorvidt

det er forsvarlig å løsne skudd eller ikke. Ei kule kan slå ned i stein

eller vann og endre retning. Det vitale treffområdet på en grågås er

relativt lite. At avstand er vanskelig å bedømme i åpent kystterreng,

og at det bare unntaksvis er vindstille her, gjør at man må ha kule-

bane og vindavdrift i mente ved valg av riflekaliber. Hvorvidt man vel-

ger å bruke helmantell eller blyspiss blir en vurderingssak.Ved bruk av

små kaliber kan bruk av helmantell medføre at påskutt gås forflytter

seg selv om skuddet sitter der det skal. Det kan derfor være en fordel

med forholdsvis buttnesede kuler. Bruk av blyspiss er ikke å anbefale

dersom menyen skal være helstekt gås. På den annen siden vil en gås

som er skutt med blyspiss oftest bli liggende på skuddstedet.
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ARTSBESKRIVELSER 

GRÅGÅS: Sett bort fra den introduserte arten kanadagås, er grågåsa vår største og kraftigste gåseart. Den kan bli opp

til 90 cm lang med et vingespenn på inntil 180 cm.Vekten kan komme opp mot 3,7 kg. Fjærdrakten er lysegrå og eldre indi-

vider kan ha spredte mørke flekker på buken. Forkanten av vingens overside virker nesten sølvgrå, og hodet er lysere enn de

andre gåseartene. Nebbet er rosa (kan ha et innslag av oransje) og mangler svarte tegninger. Føttene er  blekrosa. Ungfuglen

har en mer spraglet fjærdrakt og mangler den voksne fuglens tydelige tverrstriper på ryggen.Videre har ungfuglen mørk nebb-

negl og grålige bein. Det mørke halebåndet synes tydelig i flukt.

FORVEKSLINGSARTER

Artene som i praksis kan være forvekslingsarter for grågås i Norge vil være sædgås, kortnebbgås, tundragås og dverggås.

Både kortnebbgjess og tundragjess kan dukke opp som overvintringsfugler i Sør-Norge.

DVERGGÅSA er noe mindre, men ellers svært 

lik tundragåsa. Det hvite panneblisset strekker seg opp

mellom øynene. Den kan bli opp til 66 cm lang med et

vingespenn på inntil 135 cm. Den kan veie opp til 2 kg.

Dverggåsa er også mørkere enn grågåsa. Foruten det

karakteristisk hvite blisset har dverggåsa en lett synlig gul

øyering. Nebbet er rosa og føttene oransje. Dverggåsa er

meget lydaktiv, og lyden har et mye høyere toneleie enn

hos grågås. Dverggåsa er en fjellgås. Den var tidligere vanlig

hekkefugl i fjellområdene sørover til Børgefjell. I dag består

den norske delen av bestanden kun av et fåtall individer i

Finnmark. Dverggåsa er utryddningstruet. Dette krever spe-

siell årvåkenhet hos gåsejegere, slik at en ikke kommer i

fare for å felle dverggås under jakt.

SÆDGÅSA er vår nest største gåseart, kun ubetydelig

mindre enn grågåsa. Den er 70 - 85 cm lang og har et 

vingespenn på 140 - 175 cm. Den kan veie opp til 3,2 kg.

Bortsett fra at sædgåsa er en innlandsfugl er den lett å for-

veksle med grågås. Forskjellene er blant annet at sædgåsa

er mørkere enn grågåsa, og på avstand virker hodet og hal-

sen svarte grunnet mørkt brunfarget hals og hode. Det

lange nebbet er oransje med mørke tegninger ved spiss og

basis. Beina er gulrøde. I flukt virker vingens overside nær-

mest ensfarget mørkebrun, uten den lyse fremkanten som

er kjennetegnende for grågåsa.

Sædgåsa mangler svarte bukfjær. Den er relativt lik grå-

gåsa i flukt, men har karakteristiske dype, basunaktige og

vidtrekkende rop.

TUNDRAGÅSA er også en mindre gås enn sædgås

og grågås. Den oppgis til å være 65 - 75 cm lang med

et vingespenn på 130 - 165 cm. Den kan veie opp til

2,5 kg. Tundragås var tidligere en relativt sjelden gjest i

Norge, men et økende antall observasjoner gjør at en

bør være oppmerksom. Den har blitt et fast innslag

blant overvintrende fugler på Lista og Jæren, og trolig er

dette delvis gjess fra den grønlandske hekkebestanden.

Tundragåsa er en gråbrun gås med bred, hvit panne-

flekk. Brede svarte tverrstriper på buksiden flyter mer

eller mindre sammen til svart bukfelt. Nebbfargen hos

tundragjess er enten rosa (eurasisk populasjon) eller

oransje (grønlandsk populasjon). Beina er oransje.

Fremvingen er ofte mer grå enn resten av oversiden.

Unge tundragjess mangler pannebliss og bukflekker, og

kan være problematiske å skille fra grågås om høsten.

KORTNEBBGÅSA er mindre enn grågås og sædgås.

Ei voksen kortnebbgås er 60 - 75 cm lang med et vinge-

spenn på 135 - 170 cm. Den kan veie opp til 2,7 kg. Som

navnet tilsier har kortnebbgåsa et relativt kort nebb,

hovedsakelig svart med rosa flekker. Beina er lyserøde til

rosa. Kortnebbgåsa er en tettbygd, gråbrun gås med mørk

brunt hode og brun, spinkel og ganske kort hals. Hodet er

rundt. Kjennetegn mot grågås er en mørkere fremvinge,

mørkt kort nebb, størrelsen og det runde ”korte” og mørke

hodet. Kortnebbgåsa er vanskelig å skille fra sædgåsa.

Grågåsa har som  navnet tilsier et gråere preg enn de andre artene. Karakteristisk under flukt er de lysegrå feltene på vingene og det
kraftige nebbet.

Sædgåsa har mørkere hode og hals enn grågåsa. Det lange neb-
bet er oransje med mørke tegninger ved spiss og basis.

Kortnebbgåsa er svært lik sædgåsa, men er noe mindre. Den
besøker Norge under vår- og høsttrekket på veg til de nordlige
hekkeområdene.

Dverggåsa er utryddningstruet. I dag består den norske delen av
bestanden kun av et fåtall individer i Finnmark.

Tundragåsa er fredet. Unge tundragjess mangler pannebliss og
bukflekker, og kan være problematiske å skille fra grågås om
høsten.
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i alarmberedskap. Da er det bare å glemme smyging mot denne flok-

ken. Fra gjessene er skutt på går det minst et par timer uforstyrret før

de har normalberedskap igjen. Blir de skremt for mange ganger på

kort tid, forlater de plassen.

Posteringsjakt
Postering på trekket mellom beite- og hvileområdene er det som

skremmer gjessene minst. Dette krever god lokalkunnskap, men kan til

gjengjeld gi godt utbytte. Gjessene vil oftest skifte beiteplass etter et

eller annet mønster, men trekkruta til og fra kan være den samme. Da

kan du finne naturlig skjul om du kjenner terrenget godt. Sitter du helt

rolig med tildekket ansikt og hender, kan gåsa komme svært nær.

Under posteringsjakt er det en fordel å utnytte naturlig skjul eller

kamuflasje som gjessene har fått tid til å venne seg til. Steingjerder,

naust og tett vegetasjon  langs trekkveiene er ypperlig. Skytes det

forsiktig fra slike plasser kan de brukes lenge. Gjessene lærer fort, og

det tar ikke lang tid før de legger om trekkruta dersom de blir skutt på

hver gang de passerer.

Etter en vellykket økt, bør plassen få være i fred noen dager. Bruk

av lokkefugler anbefales ved postering på beiteplassene. Om det bru-

kes ferdigproduserte ”skall” eller hjemmelagde silhuetter er trolig ikke

så viktig bare en har mange nok fugler. Husk at fuglene må ha riktig posi-

tur. Forholdet mellom beitende, hvilende og fugl på vakt er viktig. Minst

70% av lokkegjessene bør etterlikne beitende fugl. Gås som ser en

Smygjakt
Hva kreves for å lykkes i smygjakt på grågås? Nøkkelen er

kjennskap til arten, god lokalkunnskap, stor tålmodighet

og evnen til å ferdes ”usynlig” i terrenget. Det nytter ikke å

gå langs vannkanten og tro at du kan støkke grågås på

samme måte som du kan gjøre med ei and. Jakta bør for-

beredes i god tid, og kikkert er uunnværlig. Gransk ter-

renget og planlegg fremstøtene. Dyktighet med rifla/hagla

er selvfølgelig viktig, men det viktigste er kanskje å mestre

ålingens edle kunst. Synet er grågåsas viktigste sans. Du

må aldri bevege deg i silhuett. Selv på mange hundre

meters avstand må du ha skjul mellom deg og gåsa.

Et framstøt mot beitende gjess betyr at en må følge den

laveste linjen i terrenget. Siste fasen av smygingen blir gjer-

ne lav åling med våpenet i hendene foran deg. Hundre

meter er langt med brystkassa i lyngen. Det hjelper ikke at

laveste linjen i terrenget også er den våteste. Dette er bryet

verdt om resultatet blir ei gåsesteik. Kikk ikke opp 

uten at det er absolutt nødvendig. Finn en busk eller

lignende som skjul, og bruk rolige bevegelser.

Kamuflasjefarget ansiktsmaske og hansker er avgjor-

te fordeler. Et hvitt ansikt lyser opp i terrenget. Bruker du

kikkert uten hansker er dette som å påkalle oppmerksom-

het. Husk at kamuflasjen ikke gjør deg usynlig, den bidrar

bare til å svekke gåsas sanseinntrykk. Når du ser det første

gåsehodet så frys bevegelsen og observer. Ser du ei gås er

det ofte andre i nærheten som kan se deg! Du får et for-

varsel før gåsa tar til vingene. Vaktgåsa vil begynne å lage

svake kaklelyder, og flere gjess vil strekke opp halsen. Så

lenge dette ikke skjer, er du ikke oppdaget. Jakter du med

hagle kan løsningen være å sprette opp som troll av eske

når du er innenfor skuddhold. Med rifle finner du en gås i

siktet og konsentrerer deg om denne. Husk at  vakt-gjess 

ofte er eldre gasser. Du kan med fordel velge deg ut en års-

unge i stedet. Husk et kontrollert avtrekk. Du får sjelden

sjansen til to skudd. Konsentrer deg derfor om dette ene.

Kommer det flygende gjess og du er i bevegelse i utmar-

ka, er rådet å fryse all bevegelse. Har du flaks har ikke

gjessene sett deg. Har du enda mer flaks kommer de

innenfor haglehold (da er det å håpe at du har et kombi-

våpen eller ei hagle med deg). Enten du beveger deg i ter-

renget eller sitter på post er en forutsetning for å lykkes at

du bruker ørene. Knapt noen fugler gir fra seg mer lyd enn

en flokk kaklende gjess. Evnen til å fange opp den karak-

teristiske kaklingen vil gi deg et viktig forsprang på dem.

Stol likevel ikke blindt på at du vil høre gjessene før du ser

dem, de kan komme utrolig stille. Har du først skremt dem,

så la dem få tid til å falle til ro før du prøver på nytt. Sitter

fortsatt en stor del av flokken med strukket hals, er flokken

Synet er grågåsas viktigste sans. Et hvitt ansikt lyser opp i terrenget Postering på trekket mellom beite- og hvileområdene er det som skremmer gjessene minst. Under slik jakt er det en fordel å utnytte
naturlig skjul eller kamuflasje som gjessene har fått tid til å venne seg til.

Steingjerder, naust og

tett vegetasjon  langs

trekkveiene er ypperlig.

Skytes det forsiktig fra

slike plasser kan de

brukes lenge. 
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flokk rolig beitende gjess oppfatter trygghet, og de kan gå inn for landing.

Sitter derimot alle gjessene på bakken tett sammen, med hodene opp

og rak hals, er det en advarsel om at stedet er farlig. Lokkefugler og

gåselokk kan gjerne kombineres for å lokke inn trekkende gjess.

Eksempel på plassering av lokkegjess
Erfarne gåsejegere bruker gjerne 15 - 20 lokkegjess i åpen sirkel.

Innkommende fugl vil gjerne fly mot åpningen i sirkelen. Lokkefuglene bør

plasseres slik at innkommende gjess kan lande mot vinden. Jegeren har en

stor fordel da fugl som lander mot vinden stopper nærmest i lufta og er

lett å treffe. Husk at gåsa er hardskutt. Ved omtale av gåsejakt hører en

ofte sagt at en skal vente til en ser øynene på gåsa, eller tegningene i fjær-

drakta. Dette er gode tips. Ved posteringsjakt kan en måle opp avstander

på 20 - 25 m i de retningene en forventer at gjessene kommer fra. Settes

den ytterste lokkefuglen på maksimal skuddavstand gjøres det lettere å

holde igjen til gjessene er innenfor skuddhold. På liknende måte kan

skuddsektorer merkes ved posten.

Når gjessene beiter midt ute på store jorder er det ofte vanskelig å finne

egnet posteringssted hvor du er tilstrekkelig kamuflert. Løsningen kan være

å avtale med grunneier at han setter igjen tre - fire rundballer/halmballer

som du kan stå imellom. Et annet alternativ er å grave seg ned i sittegro-

per, slik at du ikke synes i silhuett, og vente til gjessene kommer. Noen leg-

ger seg bare rett ned på stubbåkeren med en halmdekket duk over og har

lokkefuglene på kort hold. Da er det kjedelig om gjessene lander bak deg.

Husk at verken tilkjøring av rundballer eller spavending av jordet er å

anbefale dagen før du skal på jakt. Gåsa trenger tilvenningstid, og alt nytt

er farlig. Som rettighetshaver kan man tilrettelegge for jakt ved å sette igjen

strategisk plasserte rundballer på jordet som skjul. Ved bruk av rifle på

flate åkre kan det lønne seg å hule ut en rundball til et slags jakttårn for

på denne måten kunne få overhøyde og sikker bakgrunn.

Danske jegere anbefaler ikke å jakte på store gåseflokker. Store flokker blir

lettere skremt, og du oppnår å skremme flere fugl.

Danskene jakter gjerne på beitetrekket og kan vente til småflokkene

kommer flygende inn over beiteområdene. Det samme stedet blir heller

ikke jaktet flere dager i strekk, da gjessene på denne måten ikke

permanent skyr stedet. Gjessene oppholder seg i Danmark en lengre peri-

ode ut over høsten. Erfaringene derfra er ikke direkte overførbare, men

prinsippene er gode å ha i mente. Skutt gås skal hentes straks, og en

apporteringshund er nyttig i slike situasjoner. Gjessene blir mindre skremt

av en hund de ser i noen minutter enn jegeren. Ei skadeskutt gås bør du

nærme deg med avvikende kurs. La gåsa tro den er trygg for å hindre ny

oppflukt før du er på skuddhold. Tydelig død gås bør ikke ligge med buken

i været utenfor posten din. Den forteller innflygende fugl at her er det noe

som ikke stemmer.

Husk at hverken 

tilkjøring av rundballer

eller spavending av

jordet er å anbefale

dagen før du skal på

jakt. Gåsa trenger 

tilvenningstid, og alt

nytt er farlig.

Skutt gås bør hentes straks. En apporteringshund er nyttig i slike situasjoner. Gjessene blir mindre skremt av en hund de ser i
noen minutter enn jegeren.
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Eplefylt grågås

5-6 personer
grågås 1 gås ca. 3 kg
salt 2 – 4 ts
pepper 2 krm
smør eller margarin 2 – 3 ss
hønsebuljong (terning) 4 dl
sølvløk eller vanlig løk 12 – 14 stk
einebær 15 – 20 stk
timian 1 ts

Fyll:
gulrot 3 stk
løk 1 – 2 stk
epler 4 – 5 stk
svisker 12 – 14 stk

Saus:
stekesjy
+ evt . hønsebuljong             3 – 4 dl
fløte 2 dl
konjakk 3 – 4 ss
rognebærgele 1 ss
hvetemel 2 ss
paprikapulver 1 ts
smør eller margarin 1 ss

1. Tin fuglen i kjøleskap, skyll og tørk den. Salt og pepre innsiden 
forsiktig. Skrell gulrøttene til fyllet. Riv dem grovt. Skrell og del
løken i båter. Ta ut kjernehusene av eplene og del også dem i
båter. Sviskene bør legges i bløt en stund før de blandes med det 
øvrige fyllet.

2. Legg fyllet i fuglen og sy igjen eller fest med tannpirkere 
(uten smak).

3. Bind opp og brun fuglen.

4. Salt og pepre noe. Spe med litt av buljongen og legg i skrelt 
småløk, einebær og timian. Stek fuglen på 80 - 100 grader  til  
brystkjøttet er svakt rosa og lårene er gjennomstekte.

5. Ta opp fuglen og la den hvile tildekt med aluminiumsfolie. Ta opp
småløkene og hold dem varme.

6. Sil stekesjyen, skum og hell den i en kasserolle, tilsett fløte, kon-  
jakk og gelé. Kok opp. Jevn med hvetemel ristet i kaldt vann. La
det koke i 10 minutter og smak vel til med litt salt og pepper. Rør
til slutt i noen klatter med kaldt smør for å gjøre sausen blank.

7. Ta ut fyllet og skjær opp gåsa. Legg kjøttet tilbake på skroget eller 
legg bryst og lårkjøtt pent skåret på et varmt serveringsfat.

8. Server kjøttet med småløk ved siden av, brokkoli eller erter, kokte
eller råstekte poteter og sausen i en skål.

Gåsekjøtt er svært velsmakende, men ved tilbereding skal man huske at den er magrere enn for eksempel tamgås. Tidligere var det vanlig å

spekke villgås ved steking. Steik gåsa lenge på svak varme, og drypp den ofte. For å holde på saftene best mulig, anbefales bruk av steke-

pose eller grytekoking, med mye væske og lokk på. Steking av gås i leirgryte kan anbefales. Kokebøkene refererer gjerne til tamgjess i sine

oppskrifter. Disse er ofte betraktelig større enn ville gjess. Ei tam and er mer på størrelse med ei vill gås. Ved tilbereding av villgås kan det

derfor lønne seg å bruke oppskrifter på ender i stedet.

Håndtering av felt gås 
Gås bør mørnes som annen fugl. 40 døgngrader er som

regel tilstrekkelig. Husk at ved jaktstart for gås er det gjer-

ne varmt, så ca. 2 – 3 døgn vil ofte passe på denne tiden.

Vær oppmerksom på fluer og bruk viltposer om gåsa

ikke kan henge på garantert fluefrie steder. Eldre individer

kan med fordel henge lengre enn kyllinger. Mange henger

ikke kyllingene mer enn over natten. Er skuddet gått i

buken, bør gåsa åpnes og innmaten tas ut. Er det varmt, bør

man åpne gåsa og ta ut innmaten uansett. Er det svalt,

trengs normalt ikke dette. Gåsa kan ribbes eller flås. Ved

ribbing skåldes fuglen før de store vinge- og halefjærene

fjernes. For skålding bør 5 min. i vann med 60 - 70 grader

være passe (bare huden ikke blitt kokt slik at den rives av

når fjærene skal nappes ut). Fjærene nappes av bakfra og

fremover. Små dunrester fjernes med sviing over en rød-

spritflamme. Avslutningsvis skylles fuglen i vann. Mange

foretrekker å flå gåsa. Da legges fuglen på rygg på et fast

underlag, skinnet løftes opp der halsen begynner og det

legges et snitt langs brystbenet. Deretter legges en hånd på

hver side av snittet og skinnet dras av. Bruk kniv ved behov.

Beina frigjøres og kappes. Skal hele fuglen flås, arbeider

en skinnet løs med hendene over hele skrotten.

I de fleste retter med fuglevilt kan en bruke muskelma-

gen, lever og hjerte, så disse anbefales det å ta vare på

som basis for sausen, eller for å forsterke smaken.

Steking av gås 

i leirgryte kan 

anbefales. 

Grågås som matvilt
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For å lykkes i god gåseforvaltning, er det viktig at arealene organiseres

i store nok enheter. Ved samordning til større enheter kan området og

viltbestandene forvaltes helhetlig. Ideell størrelse på et forvaltningsom-

råde er de arealene den lokale gåsebestanden utnytter. Vi tenker da på

hvileplasser, beiteområder og trekkveiene mellom disse.

Det bør utarbeides forvaltningsplan for områdene. Viktige hvileom-

råder bør skjermes mot jakt tidlig i jaktsesongen for å gi gjessene til-

strekkelig ro. På den måten kan en unngå at jaktutøvelsen utløser høst-

trekket ved jaktstart.

Hvileområdene bør være så vidt store at gjessene føler seg uforstyr-

ret. De områdene gjessene selv har valgt å bruke, inneholder gjerne de

nødvendige elementene, men det er viktig at slike områder er tilstrek-

kelig oversiktlige, inneholder vann og beitemuligheter i tilknytning til

vann. Områder er forskjellige, og det er derfor umulig å si noe absolutt

om hvor store slike hvileområder bør være.

En forvaltningsplan bør bl.a. innbefatte strategier for jaktutøvelsen.

Eksempler på dette kan være:

� Etablere posteringssteder i god tid for å gi gjessene anledning til

å  venne seg til endringene.

� Nyansere jaktutøvelsen for å høste optimalt av alle deler i

bestanden.

For eksempel:

� Jakt kun på dyrket mark de første dagene.

� Jakt på trekkvegene mellom hvile- og beiteplassene samordnes 

og tilrettelegges.

� Jaktfrie dager for å unngå kontinuerlig forstyrrelser.

Ved den jaktmodellen som er utprøvd på Vega og Smøla har en nådd et

viktig mål for forvaltningen. Det er felt en stor andel ikke-hekkende fugl.

Disse er klare for trekket tidligere enn hekkefuglene og er gjerne ute av

landet ved ordinær jaktstart. Dersom målet er å opprettholde bestan-

den av gås på dagens nivå, er det gunstig å felle gjess i alle aldersklas-

ser, ikke bare kyllinger og etablerte hekkefugler. I tillegg er det viktig å

høste av de tidlige hekkerne. Ellers vil jakta favorisere de som hekker og

trekker tidlig. Slik seleksjon kan bidra  til å flytte trekktidspunktet,

og endre hekketiden til gjessene.

Evaluering og justering av egen forvaltning

En forvaltningsplan bør alltid inneholde et definert mål. For å vurdere

om planen er egnet til å nå målet må den følges opp og evalueres. Selv

om man har kartlagt forvaltningsområdet grundig på forhånd, er det

ikke sikkert at de tiltak man har besluttet å gjennomføre har den ønske-

de effekt. Kanskje bør hvileområder utvides eller flyttes? Kanskje jakta

med fordel kan legges til andre eller flere lokaliteter? Registrering av

fangstdata, jaktinnsats, trekktidspunkt og atferdsendringer hos gjessene

kan være viktige informasjoner som et ledd i best mulig grågåsforvalt-

ning.

Forvaltningsplanen er et redskap og ikke et mål i

seg selv. 

FORVALTNING AV GRÅGÅS

Det synes som om når jakttiden på grågås framskyndes for

å gi bedre jaktmuligheter, reagerer gjessene med å flytte

trekktidspunkt i løpet av 2 - 3 sesonger. Fra 1982 – 84 ble

det forsøkt med tidlig jakt på grågås fra 10. august i enkel-

te områder. Etter 3. sesongen kunne det rapporteres om

endret trekktidspunkt. Årsaken ligger i stor jaktaktivitet de

første dagene av sesongen, kombinert med mangel på fre-

delige beite- og hvileplasser. Ro på beite- og hvileplassene

er avgjørende for at gjessene ikke skal trekke ut av områ-

det. Dette forutsetter at forvaltningsområdene er tilstrekke-

lig store, samt at de er arrondert slik at de omfatter de loka-

litetene gjessene bruker. Døgnregulering av jakta er også et

egnet tiltak for å gi gjessene nødvendig ro i første del av

jakta.

Regulert jakt – varierende jaktstart

På bakgrunn av problemer med beiteskader på innmark,

ønsket om en økt avskyting lokalt og problematikken rundt

tidlig høsttrekk, ble det i Smøla kommune fra høsten 2000

gjennomført forsøk med jaktstart 1.august. Forsøket er knyt-

tet til dyrket mark og gjort i kombinasjon med døgn-regule-

ring og jaktfrie områder. Forsøket ble gjennomført med en

tredeling av jaktinnsatsen. Først startet jakta på innmark.

Deretter åpnet jakta på hovedøya mens holmene forble fri-

områder for gåsa. Ved ordinær jaktstart ble også holmene

åpnet for jakt. Resultatet var at det ble felt flere gjess enn

tidligere, og gjessene holdt seg i stor grad borte fra innmar-

ka. For å kunne øke jaktutbyttet ble det forsøkt med to jakt-

perioder. Det ble jaktet både i tidsrommet 04:00  – 11:00

og 16:00  – 21:00. Resten av døgnet var det jaktforbud.

Første året resulterte forsøket i betydelig høyere antall

felte fugl over en lengre periode uten at tidligere trekkstart

ble påvist. Mønsteret var en gradvis nedgang i antall gjen-

værende gjess utover i trekkperioden. I 2001 gikk det ikke

så bra. Da trakk de ikke-hekkende gjessene vekk etter før-

ste eller andre dagen av jakta. Dette kan skyldes usedvan-

lig stort jakttrykk første morgenen. Jaktinnsatsen var da

omfattende og ikke regulert.

På Vega i Nordland har de tilnærmet samme organise-

ring som på Smøla, men kun morgenjakt. Her hadde de en

meget god jaktsesong i 2001. Gjessene holdt seg på øya

fram til 19. august. Det synes som om man med fordel kan

utelate kveldsjakta i den mest populære og hektiske jakt-

perioden  for å redusere forstyrrelsene som jakta medfører.

Det er mer bekvemt å jakte om ettermiddagen, men ikke

gunstig for å holde gjessene i området.

Det viktigste vil nok være at gåsa får nok ro, slik at den

ikke trekker sørover tidligere enn den ellers ville ha gjort.

Hvordan en kan gjøre dette, kan variere fra sted til sted.

Noen plasser kan en legge ut store nok friområder, andre

steder kan det løses gjennom ulike former for reguleringer

av jakta. For eksempel ved regulering av jakttid, antall

jegere eller jaktområder.

Samordning av areal

På grunn av at eiendommene langs kysten er små, er sam-

ordning nødvendig for god viltforvaltning. For å få til en

tjenlig og god viltforvaltning er det nødvendig med samar-

beid mellom rettighetshavere. Når en skal bli enige om

hvor det skal jaktes, jaktkortsalg og etablering av jaktfrie 

områder, krever dette organisering. De områder som har en 

godkjent forvaltningsplan, kan starte jakta 5-10 dager tid-

ligere enn de som ikke har godkjente planer. God organi-

sering gir klare fordeler både for viltet, jegerne og

rettighetshaverne. Gjessene opptrer i så stor grad på kultur

mark og innmark at behovet for samarbeid er særlig viktig.

Gode grunner for å organisere forvaltningen av grågås kan

være:

� Fuglene trekker, og ikke alle områder egner seg for 

jaktutøvelse.

� Mer eller mindre tilfeldig skyting på gjess som 

skadeforebyggende tiltak forflytter gjerne

problemet til naboene, før det kommer tilbake.

Stressnivået øker fuglenes fôrbehov, og kan gjøre 

det vanskeligere å jakte på gåsa senere.

� Kostnadene ved avsetting av hvileområder for

gjessene bør utjevnes mellom grunneierne. Så mye 

dyrket mark står ubrukt på kysten at kostnadene 

kan bli relativt små.

� Rettighetshaverne kan gjennom samarbeid by

gåsejegere et bedre jakttilbud, som både kan redusere 

skader og bringe inntekter.

� Mer effektiv jaktutøvelse gir bedre bestands-

regulering av grågåsa.

� Fellingene kan rettes mot den ikke-hekkende delen 

av bestanden, og dermed en mer optimal

høsting av bestanden. En får også det viltet med 

den høyeste kjøttkvaliteten.

For å lykkes i god

gåseforvaltning, er 

det viktig at arealene

organiseres i store

nok enheter. Ved

samordning til større

enheter kan området

og viltbestandene

forvaltes helhetlig. 
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Skader fra grågås og forebygging av disse

Tidligere var øyer og holmer brukt i stor utstrekning til jordbruk. Lyngheier ble brent med

jevne mellomrom, det ble beitet, slått og høstet på alle tilgjengelige arealer. Jordbruket er

effektivisert og mekanisert, slik at en får større sammenhengende arealer og mer intensivt

drevne jorder med høy grad av nitrogengjødsling. Endringen i jordbruket har gitt to utslag.

De tidligere beitemarkene er ikke lengre i bruk. Dette gir gjengroing med gammel lyng, og

skogen kommer tilbake. De åpne feltene som gåsa vil ha, forsvinner. Jordbruksarealene

derimot er større, og de har mer og lettere fordøyelig mat enn de noen gang har hatt. Når

gåsa trekker inn mot land etter myteperioden trenger den mat med høyt næringsinnhold

for å ta igjen de kroppsreservene den brukte under fjærskiftet. På den samme tiden kom-

mer jordbruket nært opp til 2. gangs slått på grasmarkene og er sårbare for beiting fra

store flokker av gjess. Det er først og fremst grasavlinger som er utsatt for skader av grå-

gås i Norge. Omfanget av disse skadene varierer, og enkelte gårdbrukere kan bli hardt ram-

met mens naboen ikke rammes noe særlig.

Tiltak som kan holde gjess unna mark der de kan gjøre skade:

- Skremming.

- Utgjerding, leplanting.

- Etablering av friområder der gjessene kan beite uten å gjøre skade.

- Endringer av avlingstype og innhøstingstid.

- Skjøtsel av øyer og holmer som kan fungere som friområder.

- Skjøtsel av annen utmark.

- Felling av skadegås.

Norges Bondelag har utarbeidet en nyttig og mer omfattende brosjyre om forebyg-

ging  av gåseskader. Denne kan fåes ved henvendelse på telefon 22 05 45 00.

Når gåsa trekker inn
mot land etter myte-
perioden trenger den
mat med høyt nærings-
innhold for å ta igjen 
de kroppsreservene 
den brukte under
fjærskiftet.
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RINGMERKING

All vitenskapelig ringmerking i Norge organiseres av

Ringmerkingssentralen ved Stavanger Museum. Siden starten i 1914,

har mer enn 4 millioner fugler blitt ringmerket. Dette arbeidet har gitt

verdifull informasjon om artenes trekkmønster og overlevelse.

Alle funn av ringmerket fugl, bør rapporteres. Dersom fuglen er mer-

ket i utlandet, vil Ringmerkingssentralen videreformidle funnet, og du

vil motta svar om hvor og når fuglen ble merket, og hva slags fugl det var.

Verdifull informasjon: 
� Når ble fuglen funnet? 

� Hvor ble den funnet? 

� Opplysninger om funnet. (funnet levende, jaktbytte eller fallvilt).

� Om mulig, legg ved ringen. De fleste ringer kan bli flatet ut og festet

med tape. Det er også ønskelig at selve ringnummeret skrives i 

brevet.

� Husk navn og adresse. Alle som sender inn opplysninger om 

ringmerket fugl, vil få svar om hvor og når fuglen ble merket m.m.

Adresse:

Ringmerkingssentralen, Stavanger Museum,

Muségt. 16, 4005 Stavanger

Telef.: 51 84 27 00

Fax.: 51 84 27 01

E-post: olav.runde@stavanger.museum.no

Endringen i jordbruket har fått konsekvenser for gjessene. De tidligere beitemarkene er ikke lengre i bruk. Dette gir gjengro-
ing med gammel lyng, og skogen kommer tilbake.
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