
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 
Seminarium 
 

Vad vet vi om våra vilda gäss? 
Forskning och förvaltning 
 
Tid Måndagen 11 november 2013, kl. 9.30–17.00 (registrering och kaffe från kl 9.00) 
Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 4 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  
Anmälan till gåsagille via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se 
(avbokning måste ske senast den 4 november, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Avgiftsfritt seminarium. Avgiften för gåsagillet är 750 kronor.  

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

Webb Ingen webbsändning   
 Detta seminarium finansieras med stöd av Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU och 

Högskolan Kristianstad (Naturvårdsverket)  
 
I Sverige har vi på tre årtionden gått från en situation då de flesta gåsarter var tillbakaträngda till historiskt 
låga populationsnivåer och i behov av hjälp, till att vissa arter blivit så talrika att det skapar påtagliga 
konflikter med människan. Gåsbete orsakar jordbruket omfattande kostnader och anses ha stor påverkan på 
växtligheten i vissa sjöar. De talrika gässen flyttar även avsevärda mängder växtnäringsämnen från 
jordbruksmark till våtmarker, och det finns oro för att de kan sprida sjukdomar som också kan drabba 
människan.  
 
Parallellt med den ökande konflikten mellan gäss och samhälle (även i våra grannländer och i Nordamerika) 
har vissa gåspopulationer svaga stammar och är därför i fortsatt behov av hjälp. De inblandade arterna är 
många, de har olika status och uppträder i åtskilliga länder under sin årliga cykel. Gässen bidrar även med 
åtskilliga ekosystemtjänster; de håller exempelvis strandängar öppna genom bete och är en ypperlig men 
tämligen outnyttjad resurs i form av viltkött.  
 
Att utveckla en långsiktigt hållbar, kunskapsbaserad förvaltning av våra vilda gäss, med balans mellan 
nyttjande och potentiell skadeverkan, är därför en vetenskaplig utmaning som ligger i samhällets intresse. 
  
Syfte:  
Att samla den vetenskapliga och förvaltningsinriktade kompetensen för att ge en aktuell bild av samsyn, 
konflikter, kunskapsbrist och möjligheter inom svensk gåsforskning. 
 
Dagen avslutas med ett gåsagille i Oscars källare 
 
Välkomna till en dag i gåsens tecken! 
 

                                                    
Carl-Anders Helander Carl-Gustaf Thulin Johan Elmberg 
Akademiens sekreterare och VD Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Högskolan Kristianstad  
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

Program 
 
Måndag 11 november 2013 
 
Moderator Johan Elmberg, professor, Högskolan i Kristianstad 
 
09.00 Kaffe och registrering 
9.30 Välkomna 

Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 
Carl-Gustaf Thulin, föreståndare, Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU 

9.40 Har vi ett speciellt förhållande till gässen? En historisk odyssé 
Kjell Danell, professor emeritus, SLU 

10.10 
 
 
10.30 

Gåsstammarnas utveckling  
Hakon Kampe-Persson och Leif Nilsson, forskare, Lunds universitet 
 
Debet och kredit i gässens bokslut 
Johan Elmberg, professor, Högskolan i Kristianstad 

10.50 Paus med kaffe och frukt 
11.10 Gässens skador inom jordbruket 

Johan Månsson, docent, Viltskadecenter 

11.30 Sjukdomar hos vilda gäss 
Caroline Bröjer, biträdande statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt 

11.50 Gässen som omflyttare av näringsämnen  
Lisa Dessborn, forskare, Högskolan i Kristianstad 

12.10 Den flyttande gåsen – vad vet vi om migrationsvägar och genetisk differentiering/särprägel? 
Adriaan de Jong, forskare, SLU 

12.30 Lunch  
13.30 
 

Dagens gåsförvaltning – en översikt av principer och mål 
Pär Risberg, handläggare, Naturvårdsverket 

13.45 
 
 
14.00 
 
 
14.15 
 
 
14.45  
 
15.30 
 
16.30 
 
 
17.30  

Hur många gäss skjuter vi, och hur? 
Niklas Liljebäck och Jonas Kindberg, forskningskommunikatör, Svenska jägareförbundet 
 
Det goda lokala exemplet: Så här arbetar Gåsförvaltningsgruppen i nordöstra Skåne 
Anders Hallengren och Hans Cronert, handläggare, Länsstyrelsen Skåne 
 
Det goda internationella exemplet: Förvaltningsplan för Spetsbergsgås 
Ingunn Tombre, forskare, NINA, Tromsø, Norge  
 
Paus med kaffe och frukt 
 
Diskussion: Samsyn, konflikter och kunskapsbehov 
 
Det GODA exemplet: Gåsen på middagsbordet  
Christina Möller, mat- och måltidsinspiratör  
 
Avslutande gåsagille i Oscars källare! 
 

 


