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En kort kärleksförklaring 

Foto: Stefan Heimdahl, Alnö 



På gässens pluskonto 

Omtyckta av många 

Del av den biologiska mångfalden 

Flaggskepp inom naturvården 

Ekoturism 
(Edgell & Williams 1992) 

Uppskattat kött 
(Krcmar m.fl. 2010) 

Uppskattad jakt 
(Niklas Liljebäck 13.45) 

Estetiska värden 



Mindre kända bokslutsposter (+) 

Skyddar sam-häckande arter mot rovdjur 
(Fabricius & Norgren 1987, Allard & Gilchrist 2000) 

Transportörer av frön och ägg => upprätthåller genetisk  
diversitet i våtmarker och underlättar klimatanpassning  
(Bruun m.fl. 2008; Brochet al. 2009) 

Upprätthåller artrika växtsamhällen vid 
”lagom” betestryck  (Nacken & Reise 2000, Hidding et al. 2010) 



På gässens minuskonto 

Kollisionsrisk vid flygplatser 

Skador på grödor 
(Johan Månsson 11.00) 

Arga bajsande gäss på badstranden 

Övergödning av vatten 
(Lisa Dessborn 11.40) 

8 700 000 



Mindre kända bokslutsposter (-) 

Hårt betestryck gör strandängar farliga  
för häckande vadare ? 

Bete på vattenväxter:  
kaskadeffekter och ekosystemomdaning 

 
 

Sjukdomsspridare 
(Kassa m fl 2004; Caroline Bröjer 11.20) 

 
 

 
 



Debet eller kredit ?  

Ekoturism, jakt och skönhetsvärden kan helt  
överskugga betesskadornas kostnader  
(MacMillan m.fl. 2004) 

Flyttning av näringsämnen ofta negativt men en naturlig 
process och kan vara positivt i näringsfattiga miljöer 
(Van Geest m.fl. 2007, Michelutti m.fl. 2009) 



Bokslut ?    Hur och varför  

Slutsats: 
Vissa saker kan man lätt sätta prislappar på, andra inte 

Jaktvärdet ganska lätt att skatta 
(exv. Losey & Vaughan 2006, Henderson m fl 2010) 

Ekoturism och köttvärde har skattats 
(exv. Edgell & Williams 1992, MacMillan & Leader-Williams 2008) 

Skador av bete och tramp skattas regelmässigt 

Påstående: 
Bokslut är ett slags beslutsunderlag till förvaltning 



Varför vi är här idag - 
förvaltningsutmaningen 



Ett slags förvaltningsbehov… 

Fjällgås 

Rödhalsad gås 



Inget svenskt förvaltningsbehov 

Prutgås 



Ännu inget svenskt förvaltningsbehov 

Spetsbergsgås 
(Ingunn Tombre 14.15) 



”Lagom vanlig” – inget förvaltningsbehov ? 

Bläsgås 



Återstående arter att förvalta 

Skogssädgås Tundrasädgås 

Jagas Jagas Jagas Jagas ? 

Popularitet  

Skyddsjakt 

Grågås Vitkindad gås Kanadagås 



Ytterligare en förvaltningsutmaning 

Skogssädgås 

Tundrasädgås 

Adjan de Jong 12.00 

? 



Några slutsatser för förvaltningen 

Sångsvan borde kanske vara med 
 

Mångartsperspektivet centralt (Hallengren & Cronert 14.00) 
 

Enlandsförvaltning duger inte (Tombre 14.15) 



Debet och kredit i gässens bokslut 

Nu vet du: 
 
- att olika gåsarter har mycket olika förvaltningsbehov 
- att det finns fler slags gäss än du trodde 
- varför gåsförvaltningen är en så komplex fråga 
 
 
Idag har vi möjlighet att diskutera både orsaker och 
lösningar till de konflikter som finns 
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