
Sommertælling af grågås 2022 - Tællevejledning 

Vi har brug for din hjælp til at opgøre den danske sommerbestand af grågæs 

Baggrund 

I starten af august 2022 skal der optælles rastende grågæs ved kyster og vådområder i hele 
landet for at kunne estimere den samlede danske ynglebestand. Dette tal skal sammen med 
tilsvarende estimater fra andre relevante lande bruges til at estimere den vesteuropæiske 
bestand af grågæs og indgå i implementeringen af den internationale forvaltningsplan for hele 
flyway-bestanden, fra de skandinaviske lande i nord til Spanien i syd. Tællingen koordineres 
af forskere på Aarhus Universitet, Danmarks Jægerforbund og datacenteret for den 
europæiske gåseforvaltningsplatform.  

Læs mere på https://projects.au.dk/da/can/projekter/graagaastaelling  

 

Vejledning 

Hvornår 

Dato: Tællingen gennemføres i weekenden 6.-7. august 2022 (eller i perioden 3.-9. august, 
hvis det er umuligt i weekenden). 

Tidspunkt: Tællingerne udføres som udgangspunkt efter kl. 11 om formiddagen og inden 
kl 18. Baggrunden for dette er, at gæssene på denne tid af året typisk fouragerer på markerne 
om morgenen, men returnerer til rastepladserne i løbet af formiddagen. Om aftenen 
fouragerer de igen på markerne. Der kan dog være variation i gæssenes adfærd, og det er 
naturligvis helt i orden at tælle gæssene ved ’dit’ vådområde på et andet tidspunkt, hvis du 
har erfaring for, at det er mere hensigtsmæssigt. Under alle omstændigheder bedes du 
registrere tidspunktet for tællingen. 

 

Hvor 

Tællingerne skal foregå ved udvalgte vådområder (søer, moser, kyster) i hele landet.  

Melder du dig til at deltage i tællingen, vil projektlederne hjælpe dig med at finde en eller 
flere lokaliteter i nærheden af, hvor du bor (eller i øvrigt færdes). Du skal kun tælle på 
lokaliteter, du har aftalt med projektlederen, og det er vigtigt, at resultatet fra disse lokaliteter 
oplyses – også såkaldte nul-observationer, hvor du var på lokaliteten for at tælle, men ikke 
observerede nogen gæs. 

Støder du på gæs på andre lokaliteter end de valgte, bedes du oplyse sted (gerne med 
koordinater eller indtegnet på kort), dato, klokkeslæt, habitat (fx afgrøde, sø, strandeng) og 
antal. Dette kan du gøre i en mail til projektlederne. 

 

Hvordan 

https://projects.au.dk/da/can/projekter/graagaastaelling


Find det sted på lokaliteten, hvor du kan overskue området bedst muligt. Led efter gæs med 
din kikkert og tæl dem, så nøje du kan. De står ofte i grupper på land helt ned til vandfladen 
eller ligger på vandet. Måske skal du flytte dig en eller flere gange for at kunne se alle 
gæssene. Brug mindst 15 minutter på små lokaliteter og 30 minutter på store. 

Data i felten 

1. Noter lokalitet 
2. Noter dato  
3. Noter hvornår du ankommer til lokaliteten og hvornår du forlader den igen 
4. Noter antallet af grågæs, der raster. Hvis nogle flyver væk og andre kommer til, må du 

give dit bedste bud på det samlede antal 
5. Hvis du har besøgt en lokalitet men ikke set grågæs, er det vigtigt, at du rapporterer 

det (antal = 0) 
6. Ser du rastende grågæs udenfor de udpegede lokaliteter, bedes du rapportere dato, 

tidspunkt, sted, antal og habitat (fx afgrøde, sø, strandeng) 
o Stedet rapporteres i en mail til projektlederen ved markering på kort eller med 

præcise koordinater eller beskrivelse 
7. Ser du andre arter gæs (der er kun meget få andre gæs på denne tid af året) bedes du 

rapportere det på samme måde som for grågæs 
8. Overflyvende gæs rapporteres kun, hvis du ser, hvor de lettede fra eller hvor de lander 

 
Rapportering 

• Link: Når du har aftalt med projektlederen, hvor du skal tælle, er din deltagelse 
registreret. I ugen op til tællingen vil du modtage en mail med informationer og et 
kort over området. Denne mail rummer et link, der er unikt for dig og din(e) 
lokalitet(er). Ved at klikke på linket, kan du let og hurtigt afrapportere dine resultater. 
Linket udsendes i ugen op til tællingen 

• Du er også velkommen til at rapportere dine informationer ved at sende en mail til en 
af kontaktpersonerne 

 

Efterbehandling og estimering af den danske bestand 

I Danmark kan man finde grågæs ved de fleste kyststrækninger samt ved større søer og 
moser, og vi forventer derfor ikke, at vi får talt alle grågæs i landet. I stedet håber vi at få 
tællinger fra så mange forskellige typer vådområder som muligt, blandt andet hvad angår 
vådområdernes afstand til kyst, naturreservat, skov, byområder, landbrugsområder m.m. Med 
den information kan vi nemlig estimere antallet i grågæs i de områder, som ikke er talt, men 
som ligner de områder, der er talt. Det er derfor mindst lige så vigtigt at få information fra 
mindre og knap så attraktive gåseområder, som fra nogle af de store lokaliteter med mange 
grågæs. Vi har dog valgt en bagatelgrænse, således at vi ikke anbefaler tællinger ved 
vådområder under 2000 m2, da summen af gæs i disse områder forventes at være meget lille. 

 

Hvem 

Vi ønsker at involvere så mange naturinteresserede som muligt. Vi henvender os primært til 
fugleinteresserede og til jægere, men alle er velkomne til at deltage. 



Opgaven er let løst og kræver blot et par timers indsats for den enkelte deltager, men vi er 
meget taknemmelige for hver enkelt deltagers bidrag, da det er helt afgørende for kvaliteten 
af den samlede bestandsopgørelse, at vi får involveret mange deltagere. 

 

Tilmelding og spørgsmål 

Kontakt: 

Iben Hove Sørensen,  
Danmarks Jægerforbund,  
ihs@jaegerne.dk,  
mobil 81771664 

Henning Heldbjerg,  
Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet,  
hh@ecos.au.dk,  
mobil 24273250 
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