Miljö- och byggenheten

Kanadagås (Branta canadensis)
- En oplockad gås?
Bakgrund
Till och från inkommer det till Svenljunga kommuns miljö- och byggenhet klagomål på kanadagäss som betar på jordbruksmark, odlade vallar eller lägger sin spillning längs med allmänna badplatser och på strandnära tomter. Detta kan då leda till en ekonomisk förlust för
jordbrukare eller upplevas vara en sanitär olägenhet för besökare/boende på strandnära
platser.
Skyddsjakt
Kanadagås får jagas mellan den 11 augusti och 31 december i Västra Götalands
län.
”Om det behövs för att förebygga
skada, får kandadagås som uppträder
vid fält med oskördad gröda eller som
orsakar sanitär olägenhet jagas under
hela året”, enligt jaktförordningen
(1987:905).
Kontakt tas med kommunens miljö- och
byggenhet som beslutar om eventuell
skyddsjakt är nödvändig. Eventuell
skyddsjakt får endast utföras av kommunen utsedd jägare och det är då inte hela
bestånd av gäss som skjuts av, utan
skyddsjakten är endast i avskräckande
syfte.
Alternativ till skyddsjakt
Ett alternativ/komplement till skyddsjakt är
att förhindra att kanadagässen uppträder
på en viss plats är genom att skrämma
dem till att söka sig till en annan plats.
Följande åtgärder kan vidtagas:
Attrapper av rovfåglar; skär ut en
svart siluett av en sparv eller duvhök i
deras naturliga storlek. Placera en balansvikt mitt på så att fågeln håller sig
upprätt.

Sätt ut vimplar; i olika färger och former, gärna som prasslar i vinden.
Sätt ut vindsnurror.
Det är viktigt attrapper/vimplar regelbundet flyttas omkring för att den avskräckande effekten skall kvarstå då
gäss är mycket läraktiga. En viss grad
av uppfinningsrikedom krävs.
Anordna gåsbetesåkrar; på så sätt
styrs gässen till en vald lokalisering där
antingen foder läggs ut eller speciell
gröda odlas. Vall och/eller ärtor är särskilt attraktivt för gäss.
Undvik höstplöjning; eftersom
stubbåkrar är mycket attraktivt för kanadagäss kan känsliga grödor klaras
genom att istället plöja på våren.

Artbeskrivning
Kanadagåsen är den största gåsen som häckar i Sverige. Kännetecken är storleken, den
svarta halsen och de vita kinderna. För övrigt är fjäderdräkten brunaktig.
Ursprungligen kommer kanadagåsen från Kanada, Alaska och USA. På 1930-talet utplanterades kanadagås i Sverige, utplanteringen fortgick till 1970-talet och sedan dess har de ökat
kraftigt i antal och fortsätter så. Enligt Sveriges Ornitologiska förening är det därför svårt att
veta hur många som häckar i vilt tillstånd idag men troligen rör det sig om 10.000 – 20.000
par.
De häckar i sjöar, dammar, floder och nära kusten. Huvudsakligen i april lägger honan fem
till sju gråvita ägg. Hanen försvarar boet mycket aggressivt.
De nordeuropeiska kanadagässen tycks inte ha någon specifik flygrutt söderut om vintern,
utan tycks förflytta sig mer slumpartat. De kan även övervintra på mer nordliga platser där
vattnet är öppet vintertid.
Kanadagässens huvudsakliga föda på land är gräs och örter. Kanadagåsen kan på hösten
och vintern söka sin föda på jordbruksmark och odlade vallar. Sommartid söker de sig gärna
till öppna gräsytor där man håller undan buskar och snår, för bete. I vattnet äter den diverse
vattenväxter.
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