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Gæs, gæs, gæs

Bramgås

Gæs, gæs og atter gæs overalt på marken eller i luften, når de trækker eller for eksempel bliver jaget
op af en overflyvende Havørn. Tag ud og nyd synet og lyden af de mange gæs, som for tiden findes 
rundt over hele Fyn. Det er en af årets helt store naturoplevelser – flokke af gæs  med hundrede, ja 
ofte flere tusinde individer. Flottere kan det næsten ikke blive – naturen i fuld udfoldelse.

På Fyn optræder jævnligt 10 arter af af gæs, som trækfugle – hertil ses undertiden Indisk Gås, der 
regnes som undsluppet fra fangenskab. De naturligt forekommende 10 arter er Grågås, Bramgås, 
Blisgås, Knortegås, Canadagås, Sædgås, Kortnæbbet Gås, Dværggås, Snegås og Rødhalset Gås. 
Snegås kan formentlig også hyppigst være undslupne fangenskabsfugle eller efterkommere heraf. 
På samme vis er Canadagåsen oprindeligt ikke en naturligt forekommende art i vores område, men 
de fugle vi ser i dag stammer fra vilde bestande af oprindeligt indførte fugle i bl.a. Sverige. Nederst 
i denne artikel er der link til artikler på Dofbasen om de enkelte naturligt forekommende arter.
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De store f lokke af gæs, som vi ser her på Fyn, består primært af Grågås, Bramgås, Blisgås og 
Knortegås. Canadagås registreres hyppigt, men kun en håndfuld observationer fra Fyn i de seneste 5
år viser flokke på lidt over 100 gæs. 

Bramgås og Grågås Grågås Bramgås

Følgende ses observationer på Fyn registreret fra 2013 til 2018 i Dofbasen af de 5 sjældnest 
forekommende arter af gæs:

• Sædgås er registreret 116 gange - største antal fugle observeret på en gang er 120
• Kortnæbbet Gås er registreret 82 gange - største antal fugle observeret på en gang er 35
• Dværggås er registreret 2 gange - hver gang med en enkelt fugl
• Rødhalset Gås er registreret 92 gange -  største antal fugle observeret på en gang er 3, mens 

alle observationerne vurderes til at omfatte 24-28 forskellige fugle
• Snegås er registreret 36 gange -  største antal fugle observeret på en gang er 3, mens alle 

observationerne vurderes til at omfatte omtrent 22 forskellige fugle.

Hertil kommer Indisk Gås, der er registreret på Fyn i Dofbasen i alt 48 gange  fra 2013 til 2018 - 
største antal fugle observeret på en gang er 2, mens alle observationerne vurderes til at omfatte 
omtrent 23-25 forskellige fugle.

Gæssene er en af de fuglegrupper, som har draget fordel af ændringerne i landbrugets 
produktionsmetoder, modsat mange andre af det åbne lands fugle, såsom Vibe, Sanglærke og 
Agerhøne. De vintergrønne marker giver bedre overlevelse i vinterkvarteret og større opbygning af 
energireserver til den forestående ynglesæson. Andre årsager til den øgede bestand af gæssene kan 
bl.a. være ændringer i jagten specielt i yngleområderne og klimaændringer.

Den bedre overlevelse i vinterkvartererne kan medføre øget pres på ynglelokaliteterne, specielt i de 
arktiske egne, hvor vegetationen vokser langsommere og derfor lettere skades ved overudnyttelse af
gæssene.

Blisgås (t.v.) og Grågås (t.h.) Bramgås



Flokke på mere end 1000 gæs i 2013 – 2018 registreret i Dofbasen Flokke på mere end 5000 gæs i 2013 – 2018 registreret i Dofbasen

Link til de seneste 14 dages observationer af flokke på mere end 100 gæs på Fyn i Dofbasen. 

Canadagås Kortnæbbet Gås Knortegås  (Foto: MS)

På Fyn er Grågås en almindelig ynglefugl, mens Canadagås er registreret som mulig ynglende på 
Ærø ifølge de nuværende oplysninger i Atlas III undersøgelserne. Hertil kommer Bramgåsen, som 
yngler på få lokaliteter i Danmark udenfor Fyn.

Link til gæssenes sang fra xeno-canto.org.: 
• Grågås  , 
• Bramgås  , 
• Kortnæbbet Gås  , 
• Sædgås  , 
• Blisgås  , 
• Canadagås  , 
• Knortegås  , 
• Dværggås  , 
• Snegås  , 
• Rødhalset Gås   

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=antaldage&dage=14&omraade=lokal&lokal=579&artdata=artinterval&hidden_fra_art=01570&hidden_til_art=01690&obstype=observationer&species=alle&antalregl=stoerre&antal=100&sortering=dato
https://www.xeno-canto.org/explore?species_nr=&query=Branta+ruficollis
https://www.xeno-canto.org/explore?species_nr=&query=Chen+caerulescens
https://www.xeno-canto.org/explore?species_nr=&query=Anser+erythropus
https://www.xeno-canto.org/explore?species_nr=&query=Branta+bernicla
https://www.xeno-canto.org/explore?species_nr=&query=Branta+canadensis
https://www.xeno-canto.org/explore?species_nr=&query=Anser+albifrons
https://www.xeno-canto.org/explore?species_nr=&query=Anser+fabalis
https://www.xeno-canto.org/explore?species_nr=&query=Anser+brachyrhynchus
https://www.xeno-canto.org/explore?species_nr=&query=Branta+leucopsis
https://www.xeno-canto.org/explore?species_nr=&query=Anser+anser


Rødhalset Gås ogBramgås

Tag ud og nyd gæssene. Du kan finde yderligere information om gæs her:
• Link til artikler på Dofbasen om Grågås, Bramgås, Kortnæbbet Gås, Sædgås, Blisgås, 

Canadagås, Knortegås, Dværggås, Snegås, Rødhalset Gås 
• Link til artikel på Fugleognatur.dk om Grågås, Bramgås, Kortnæbbet Gås, Sædgås, Blisgås, 

Canadagås, Knortegås, Dværggås, Snegås, Rødhalset Gås 
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Grågås

https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=13
https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=120
https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=116
https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=7
https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=4
https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=113
https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=108
https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=112
https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=6
https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=117
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01690
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01630
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01600
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01680
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01660
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01590
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01570
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01580
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01670
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01610

