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Figur 3. Både udviklingen af ynglebestand og vildtudbytte (bars) i Danmark 
viser en markant fremgang efterfulgt af en stabilisering siden cirka 2015. 
Udviklingen af den danske bestand er vist som et indeks (ln punkttællingsin-
deks (DOF)). Vildtudbyttet på gæs var ikke artsopdelt før 1995, og er derfor 
ikke inkluderet i grafen. Siden 2009/10 er vildtudbyttet opdelt i udbytte ved 
henholdsvis jagt og regulering.

Ynglebestand 

Figur 2. Tællinger: Grågæssene skal tælles i store og små vådområ-
der i hele landet – så mange steder som muligt. Kortet viser et 
udsnit fra Sydfyn, hvor ønskede tælleområder er markeret (blå). 
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Figur 1. Forvaltningsenheder:

De danske grågæs indgår i den 
nordlige trækkende del af den 
europæiske bestand. Ved 
forvaltning af den europæiske 
bestand omtales denne del 
som Management Unit 1 
(MU1). Den stationære, sydlige 
del af bestanden omtales som 
MU2.
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I starten af august 2022 skal der optælles grågæs ved kyster og vådområder i hele 
landet for at kunne bestemme den samlede danske sommerbestand af grågæs. Dette 
tal skal, sammen med tilsvarende tællinger fra andre relevante lande, bruges til at 
estimere den NV/SV Europæiske bestand af grågæs på bestandsenhedsniveau. 
Bestandsestimatet skal indgå i implementeringen af den internationale forvaltnings-
plan for hele flyway-bestanden, fra de skandinaviske lande i nord til Spanien i syd. 
Tællingen koordineres af forskere på Aarhus Universitet og gennemføres i samarbejde 
med Danmarks Jægerforbund og et stort netværk af naturinteresserede gåsetællere. 

BAGGRUND

Den danske ynglebestand af grågås blev skønnet til knapt 15.000 par i 2018, 
men da der aldrig er gennemført en målrettet optælling af ynglefugle, er estima-
tet ikke særligt præcist, så der er behov for en bedre opgørelse af den danske 
sommerbestand. 

Data skal bl.a. anvendes af den europæiske gåseforvaltningsplatform til at koor-
dinere forvaltningen af grågås på internationalt plan. Målet er at opretholde den 
europæiske grågåsebestands gunstige bevaringsstatus og samtidig håndtere de 
voksende økologiske og socioøkonomiske udfordringer og sikre, at den jagt der 
udøves på grågås er bæredygtig.

Bestanden er delt op i to forvaltningsenheder, nemlig den nordiske (trækkende) 
og den hollandsk-belgisk-tyske (stationær). En forudsætning for at kunne forval-
te bestanden på forvaltningsenhedsniveau er, at bestanden opgøres, når enhederne er adskilte, dvs. i yngle-
perioden og inden efterårstrækket sætter i gang. Derfor igangsættes udarbejdelsen af nationale bestandsop-
gørelser i alle de nordvesteuropæiske lande.

Vi har brug for din hjælp til at opgøre
den danske bestand af grågæs
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Vil du være med?Vi har brug for din hjælp
• Du skal tælle gæs i nærheden af 

hvor du bor eller færdes én dag i 

starten af august• Tællingen foregår ved vådområder, 

hvor gæssene raster• Lokaliteterne udvælges sammen 

med projektlederne• Det kræver få timers indsats midt 

på dagen, når gæssene er færdige 

med at fouragere i markerne og er 

returneret til rastepladserne 
• Rapporteringen foregår let og 

hurtigt online
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