Jagtlige forstyrrelser af svømme- og vadefugle
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(With an English summary: Shooting disturbance of waterfowl)
Foredrag ved den 3. Nordiske Ornithologiske Kongres, Ribe 3.-8. august 1981

I den vildtbiologiske forskning såvel som i jagtdebatten har spørgsmålet om hvorvidt jagten
reducerer de jagede bestande været i centrum. Men der er mange andre effekter af jagten som
påvirker levevilkårene for dyr og fugle. I denne artikel gives en oversigt over omfanget af de
forstyrrelser jagten forårsager, samt den unaturlige skyhed og de mulige økologiske
konsekvenser den jagtlige efterstræbelse medfører.

INDLEDNING

JAGTLIGE FORSTYRRELSER

Vildtbiologer har i mange år gennemført
undersøgelser over forholdet mellem »afskydningen« og størrelsen af de jagede vildtbestande. Undersøgelserne har koncentreret sig
om hvor stor en »beskatning« de enkelte »vildtarter« kan tåle uden at aftage, en problematik
som man med undtagelse af nogle få standvildtbestande i øvrigt ikke har opnået ret meget viden om endnu. Andre konsekvenser af
især den danske kystfuglejagt (se Ferdinand et
al. 1975, Møller 1978) som anskydninger, blyhaglforurening og - forgiftning samt jagtintensitet og jagtlige forstyrrelser har danske vildtbiologer kun interesseret sig lidt for.
Nærværende artikel er ikke resultatet af en
undersøgelse af konsekvenserne af jagtlige forstyrrelser, men et forsøg på at samle de foreliggende spredte oplysninger, specielt om europæiske forhold, samt diskutere de mulige konsekvenser for svømme- og vadefuglene.
Der var omkring 1970 ca. 60.000 andejægere i Danmark (Joensen 1978), og der skydes
årligt mellem 1 og 1, 7 5 millioner vandfugle
(Møller 1978, Strandgaard & Asferg 1980).

Gæs
Gæssene er blandt de største, jagtligt mest populære og mest sky danske vandfugle. Det er
velkendt at jagtlig efterstræbelse i høj grad bestemmer gæssenes fouragerings- og rastepladser i jagtsæsonen. Alle efterårsrastepladser i
Danmark for Blisgås Anser albifrons, Sædgås
Anser fabalis og Kortnæbbet Gås Anser brachyrhynchus er således karakteriseret ved lavt
eller moderat jagttryk (Fog 1971 ).
Da der var forårsjagt på gæs (undt. Grågås
Anser anser i Danmark frem til 1955, stod
hele bestanden af Kortnæbbede Gæs om foråret koncentreret på reservatet Tipperne i
Vestjylland. Så snart forårsfredningen indførtes, begyndte gæssene også at udnytte en lang
række andre lokaliteter i Vestjylland, og bestanden steg i øvrigt fra 12.000 individer til nu
nær 30.000 (Madsen 1980, in print). Om efteråret må gæssene jages fra ankomsten til 31.
december. Foruden på Tipperreservatet opholder de sig ved Vest Stadil Fjord og ved Fiil Sø,
hvor jagten nu er blevet mere moderat, medens så vigtige forårsrastepladser som Værnengene, Nissum Fjord, Harboør Tange og forlandsområderne ved Vadehavet om efteråret
ikke kan udnyttes af gæssene p.g.a. intensiv
jagt (Fig. 1) (Madsen in print og andre). I
milde vintre begynder gæssene få dage efter
jagtsæsonens ophør at fouragere på Værnengene.
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Fig. 1. Fordelingen af Kortnæbbede Gæs på de
vestjyske rastepladser henholdsvis i jagttiden om
efteråret og om foråret, hvor gæssene ikke beskydes.
Kortet viser antallet af »gåsedage« på de enkelte
lokaliteter, og det ses at gæssene er langt mere
koncentrerede på enkelte lokaliteter om efteråret (91
pct. af gåsedagene på to lokaliteter), end om foråret
(91 pct. af gåsedagene fordelt på syv lokaliteter),
hvor de ikke fordrives fra mange områder p.g.a.
jagt. (Efter Madsen in print).
The distribution of Pink-footed Geese Anser
brachyrhynchus in Denmark during the autumn
shooting season and spring, respectively. Figures
given are expressed as » goose days« per area.
During autumn the geese are concentrated on a few
areas (91 pct. of the goose days on two siles) which
are subject to moderate hunting pressure, but in
spring when no hunting takes place, are more widely
dispersed (91 pct. of the goose days on seven sit es).

På det nu inddigede forland ved Højer
kunne man om efteråret stå ved landegrænsen
og se tusinder af Kortnæbbede Gæs på den tyske del af forlandet, hvor jagten var moderat,
medens de kun optrådte fåtalligt og sporadisk
på den danske del, hvor jagten var intensiv.
Om foråret optræder gæssene i tusinder på forlandsområderne både ved Højer og Ballum
(Gram 1979a, 1981).

Desværre er resultaterne af Vildtbiologisk
Stations mange års optællinger af Grågæs på
danske rastepladser ikke publicerede, men af
nye tællinger udført af Dansk Ornithologisk
Forenings gåsegruppe fremgår at Grågæssene
om efteråret i meget høj grad er koncentreret
på jagtfredede områder (Jesper Madsen in
litt.). Koncentrationer på adskillige hundrede
eller flere tusinde fugle forekommer regelmæssigt selv på meget små jagtfri områder, såsom
den lille vig Bløden ved atomforsøgsanlægget
Risø, hvor op til 3500 kan ses, medens kun få
Grågæs optræder udenfor sådanne områder i
jagtsæsonen.
Roos & Lindskog (1976) og Roos (1976,
1978a, 1978b, 1979) beskriver hvordan 2001500 Grågæs siden 197 4 næsten dagligt har
rastet på sandøen Måklappen udfor Falsterbo
i Skåne oftest fra kl. 7-11 om formiddagen til
efter solnedgang i perioden fra pri-medio august til sidst i september eller først i oktober,
når de trækker bort. Øen blev i 1971 naturreservat med adgangsforbud fra marts til oktober (inkl.), og gæssene ankommer dertil i store
flokke i retning fra Saltholm i Øresund og fra
Østsjælland. Kystfuglejagten er intensiv ved
Saltholm og på de fleste potentielle rastepladser på Østsjælland og gåsejagten i Danmark
begynder netop d. 1. august. Afstanden fra
Saltholm og de fleste andre lokaliteter på Østsjælland er 20-30 km, hvilket er væsentligt
mere end de maksimalt 5-12 km Grågæs ellers
vides at tilbagelægge mellem fouragerings- og
hvilepladser. Gæs er normalt overvejende dagfouragerende, men natfouragering er også
kendt fra andre urolige områder (Roos & Lindskog 1976). Det forekommer sandsynligt at
gæssene tilbagelægger denne lange distance to
gange dagligt, fordi der ikke er tilstrækkeligt
fredelige rastepladser andre steder i nærheden.
Tilsvarende forhold gælder for de Kortnæbbede Gæs ved Fiil Sø i Vestjylland. P.g.a. jagtlig efterstræbelse trak gæssene, indtil 1973,
dagligt 20 km frem og tilbage mellem fourageringsområderne på Fiil Sø markerne og overnatningspladsen på Tipperreservatet, men efter at jagten ved Fiil Sø er blevet mere r'noderat (kun 1-2 jagter årligt), har det vist sig at
gæssene kan overnatte på selve Fiil Sø (Madsen 1980). Jagten på gæssene var i en årrække
så intensiv (de højtflyvende flokke blev endog
beskudt med rifler) at de under trækket mellem Fiil Sø og Tipperne først trak ud til vestkysten for derefter at trække nordpå lidt ude
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I jagtsæsonen trænges de rastende og fouragerende svømmefugle i høj grad sammen på jagtfri områder, her
Troldænder m.v. i Svendborgsund Vidltreservat. (Foto: Erik Thomsen).
Tufted Ducks in a Danish game reserve.

over Nordsøen indtil udfor Tipperreservatet,
som de så fløj direkte ind til. I øvrigt søger
gæssene, når de trækker mellem de forskellige
vestjyske rastepladser, tilsyneladende at undgå
at blive ramt, ved at trække meget højt og
først gå ned, når de har passeret f.eks. reservatgrænsen til Tipperne.
Madsen (1980) fandt, at de Kortnæbbede
Gæs p.g.a. deres store flugtafstand (500 m)
kun kunne udnytte halvdelen af de potentielle
fourageringsområder på Tipperreservatet i
jagtsæsonen, hvor der sad jægere langs hegnet.
Om foråret, hvor der var mere fredeligt, kunne
de udnytte to trediedele af områderne.
Goransson & Karlsson (1976) konstaterede
stærkt øget omkringflyvningsaktivitet og opsplittede flokke på begyndelsesdagene for jagten på Sædgæs på Vombs Enge i Skåne. Det
skal bemærkes at der i Sydsverige kun er jagt
på gæssene de første tre uger af november og
kun fra en time før solopgang til kl. 11 om
formiddagen, mod tre til fem måneder (fra ankomst til 31. december) fra halvanden time før
solopgang til halvanden time efter solnedgang
i det meste af sæsonen i Danmark.
Owen (1972) fandt reducerede antal Blisgæs
ved Slimbridge i nogle dage efter hver jagt i
området. Ved en lejlighed forlod 1500 gæs området definitivt efter en jagt. Owen konkluderer at selv om den kortsigtede effekt på gæssene er udtalt, er den langsigtede effekt på fordelingen af gæssene lille, forudsat at antallet
af jagter er ringe.

Ænder
Vildtbiologisk Stations omfattende andefugletællinger viste at 60 pct. af alle Gråænder
Anas platyrhynchos og 80 pct. af alle andre
svømmeænder Anas ssp. optalt i Vest- og
Nordjylland om .dagen opholdt sig i de jagtfrie
områder (Joensen 1974, Jepsen 1978). Eskildsen (in litt.) fandt ved flytællinger over de vestjyske fjorde 1977-81, at 90 pct. af svømmeænderne i efterårsmånederne opholdt sig på de
ca. 20 pct. af fladvandsarealerne som er jagtfrie. Tilsvarende tællinger i forårsmånederne
hvor der ikke er jagt, viste en mere jævn fordeling. Særlig tydelig var forholdene i Nissum
Fjord. På jagtdage i efterårsmånederne lå 6090 pct. af ænderne i det relativt vegetationsfattige reservat Bøvling Fjord. På efterårsdage
uden jagt lå her blot 20 pct" mens der i forårsmånederne kun lå omkring 10 pct. i denne del
af fjorderi. Særlig klar sammenhæng med jægernes antal og fordeling viste Pibeænderne
Anas penelope. I området omkring Klægbankereservatet i Ringkøbing Fjord har der i jagttiden i gennemsnit ligget 15-20 pramjægere i
morgen- og eftermiddagstimerne samt i aftenskumringen rundt langs reservatgrænsen. Pibeænderne ligger i disse perioder i tætte flokke
( 5-10.000) i det relativt lille reservat (1200
ha). På tidspunkter i jagttiden uden væsentlig
jagt, fordeler ænderne sig over et større område (1 l-2 gang Klægbankereservatet), men altid nær reservatet. Under forårstællingerne ses
en meget større spredning på de potentielle
fourageringsområder, idet fuglene fordeler sig
over et 3-4 gange så stort område.
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Vildtbiologisk Stations svømmefugletællinger viste endvidere at store dele af visse dykandearters vinterbestande, bl.a. halvdelen af alle
Taffelænder Aythya ferina og Troldænder
Aythya fuligula, registreres i jagtfri områder
(Joensen 197 4, Jepsen 1978). At der ikke er
tale om fuglenes naturlige fordeling ses bedst
af de enorme forskydninger der foregår i forbindelse med jagtstarten henholdsvis på svømmeænder d. 16. august og på dykænder ved
motorbådsjagtstarten d. 1. oktober. I Hjarbæk
Fjord og andre vildtreservater øges antallet af
ænder tydeligt efter d. 16. august; visse år sker
der mere end en fordobling (Jepsen 1978, Fog
1981 ). Tilsvarende øges antallet af dykænder
efter d. 1. oktober (Jepsen 1978).
Da der i nogle af de danske vildtreservater
kun er jagtforbud eller begrænsninger en mindre del af jagtsæsonen, ses i sådanne områder
den modsatte effekt når jagten starter. I Felsted Kog i Vestjylland, hvor der er jagt de tre
af ugens dage fra d. 11. september, og hvor der
er registreret op til 500 jægere på premieredagen og derefter normalt 25-50 pr. jagtdag, reduceredes antallet af ænder i 1970 og -71 henholdsvis fra 2.992 til 869 og fra 2.708 til 501,
eller henholdsvis med 71 pct. og 81 pct. fra før
til umiddelbart efter jagtstarten (Jepsen
1972). Selv i Dansk Ornithologisk Forenings
reservat Tryggelev Nor på Langeland, hvor
der ikke drives jagt, men hvor hegnsjagten på
trods af reservatets størrelse (72 ha) virker
stærkt forstyrrende på fuglene i reservatet,
skete der ved jagtstarten i 1980 en reduktion
på 67 pct. i antallet af større fugle (Nielsen
1980). I vildtreservatet Selsø på Sjælland begyndte jagten før 1977 d. 16. oktober. Inden
da opbyggedes bestande på ofte adskillige tusinde svømmefugle i reservatet, delvis som et
resultat af den intensive kystfuglejagt, som foregår på den tilstødende Roskilde Fjord. Efter
jagtstarten forsvandt hovedparten af disse
fugle, eller de forekom kun uregelmæssigt i reservatet. Antallet af fugle steg igen hurtigt efter jagtens ophør i reservatet pr. 31. december,
såfremt søen ikke var isdækket. Således steg
antallet af Troldænder fra ingen sidst i december 1974 til 15.000 med. januar 1975 (Hans
Meilstrup in litt.). Siden 1977 er jagten i reservatet begyndt d. 1. oktober, men jagtintensiteten er samtidig reduceret til nogle få jagter om
året, således at der nu også kan opholde sig
store fuglemængder i området i jagtperioden.
I områder med jagt kan vandfuglene være
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Fig. 2. Antallet af svømmefugle i de to dele af
Hauke-Haien-Koog i Schleswig-Holstein før og efter
jagtstarten i den sydlige del den 1. oktober 1970. Det
ses at næsten alle fuglene forsvandt fra den sydlige
del, og at den nordlige del tilsyneladende var »fyldt
op« i forvejen, således at fuglene fra den sydlige del
ikke kunne være der, men forsvandt helt fra området.
(Efter Brehm 1971).
The number of wildfowl present in two areas (one
hunted, the other not) in Hauke-Haien-Koog,
Schleswig-Holstein, befare and after the start of the
shooting season on 1st October 1970. Afmost all
birds left the southern site as soon as hunting
commenced there, but at the northern site where no
hunting took place, numbers remained constant.

fordrevet gennem praktisk taget hele jagtsæsonen. I Magisterkogen i Sønderjylland var der
ofte kun 100-200 ænder om efteråret mod flere
tusinde om foråret. Forklaringen er, som Gram
(upubliceret) skriver den hyppige jagt i Magisterkogen om efteråret. Jagttrykket er lille,
men desværre kan blot en enkelt jægers tilstedeværelse bortjage samtlige fouragerende og
rastende ænder. Dette er iagttaget mange
gange i efteråret 1978. Også her kan det ses
hvordan ænderne vender tilbage efter jagtens
ophør den 31. december (Gram 1981).
Det tidligere nævnte lille jagtbeskyttede område Bløden ved Atomforsøgsanlægget Risø,
rummer i jagtsæsonen ikke alene hovedparten
af gæssene, men også mere end halvdelen af
alle svømmeænder og 10-40 pct. af dykænderne, Skalleslugerne og Blishønsene Fulica
atra i hele Roskilde Fjord området syd for Frederikssund (Ferdinand et al. 1975). Udenfor
de jagtbeskyttede områder forstyrres fuglene
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ofte, både af jægere og andre sejlende. Under
tre timer og 15 minutters observation af en
flok på 500 Hvinænder Bucephala clangula i
Roskilde Fjord den 2. februar 197 4 blev fuglene jaget op 13 gange. Fire gange var det tilfældigt passerende fiskerbåde der forstyrrede,
og ni gange var det jægere. Endvidere fløj fuglene op tre gange, uden at være blevet forstyrret. Ingen fugle blev nedlagt, da de lettede på
flere hundrede meters afstand. Observatøren,
Pelle Andersen-Harild, skønnede at ænderne
inden for perioden kun havde ro til at fouragere i sammenlagt godt 35 minutter eller ca.
20 pct. af tiden (Ferdinand et al. 197 5).
Fra udlandet kendes eksempler på helt tilsvarende forhold. Således fandt Brehm ( 1971)
varige reduktioner på 97-98 pct. blandt 4.200
rastende svømmefugle efter jagtstarten den 1.
oktober i reservatet Hauke-Haien-Koog i
Schleswig-Holstein (Fig. 2), og Eldøy (1980)
viser at maksimumtallene af Gråænder i Grundevatnet i Sydvestnorge i middel kun var en
trediedel så høje i en fireårs periode med jagt
i området, som i tilsvarende perioder før og
efter med jagtforbud.
Reichholf (1973) fandt en nøje sammenhæng mellem hvor stor en del af et vådområde
der var jagt i, og antallet af svømmefugle som
optrådte der (Fig. 3). I forbindelse med intensiveringen af jagten i et område faldt antallet
af fugle i jagtsæsonen med mere end 60 pct.
Reichholf konkluderer at de jagtlige forstyrrelser er mindst lige så alvorlige for vandfuglebestandene, som selve afskydningen, og mener at
vandfuglejagten maksimalt må strække sig fra
I. oktober til 15. december.
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I Schweiz konstateredes betydelige stigninger i antallene af overvintrende svømmefugle,
især Taffelænder og Troldænder, efter jagtforbud blev indført på forskellige strækninger af
Rhone-floden. På en strækning af floden overvintrede praktisk taget ingen ænder før 1962,
da der var jagt i området, hvorimod et par tusind andefugle overvintrede her, da jagten blev
forbudt (Fig.4) (Geroudet 1967). I et tilsvarende område steg antallet af svømmefugle fra
nogle få hundrede til 6-8000 efter jagtforbud
blev indført i 1974 (Geroudet 1978).
Mikko la & Lind (197 4) iagttog andefuglenes reaktioner under jagtstarten i en bugt på
øen Hailuoto i Finland den 20. august 1972. I
løbet af de første to timer efter jagtstarten kl.
12.00 middag, registreredes 1.800 skud. Umiddelbart efter premieren taltes op til 60 skud i
minuttet. Ændernes reaktion var omgående at
forlade området og søge tilflugt på havet. Efter en time vendte en lille del af fuglene tilbage. Fuglenes minimale flyvehøjde steg fra
gennemsnitligt 13 m før jagtstarten til at variere mellem 22 og 53 m efter starten.
I forbindelse med udarbejdelsen af planer
for jagtbeskytte!se af Hullsjon i Sverige, gennemførte Andersson (1977) en undersøgelse
over andefuglenes forekomst i søen i relation
til jagten. I løbet af en femårig periode forsøgtes forskellige former for jagtregulering, såsom
en ugentlig jagt, totalt jagtforbud en del af sæsonen, o.s.v. I år med normal (uindskrænket)
jagt konstateredes reduktioner på 73 pct. hos
Gråænder og 57 pct. hos svømmeænderne totalt efter jagtstarten den 21. august, hvorimod
antallet af ænder i søen fordobledes i år med
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Fig. 3. Forholdet mellem antallet af vandfugle i tre lige store områder i Sydtyskland, og den del af områderne
som der blev drevet jagt i. Antallet af fugle er middeltal fra midtmånedstællinger 1968-72. Det fremgår at jo
større en del af et område der er jagt i, jo færre fugle udnyttet området. (Efter Reichholf 1973).
The relations hip hetween the numher of wildfowl in three similar areas in southern Germany and shooting
pressure in each. Numhers of hirds are expressed as mid-monthly means from Oct-Dec, 1968-72. Shooting
pressure is given as the percent of the area over which hunting occurs. The data indicate that far fewer hirds
stay in areas where shooting pressure is highest.
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ter med natjagt. I natjagtområderne blev der
nedlagt 600.000 ænder på et år, medens jagtudbyttet »kun« var 340.000 ænder i områderne
uden natjagt. Tamisier & Saint-Gerand konkluderer at det stærkt reducerede antal rastende ænder i de natjagede områder ikke skyldes at disse var potentielt dårligere andehabitater, men at det var jagten og dens forstyrrende effekter som reducerede antallene af ænder.
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Fig. 4. Maksimum (stiplet) og middeltal (fuldt
optrukket) af andefugle for månederne juli til marts
på en strækning af Rhone-floden i Schweiz før
(nederst) og efter (øverst) jagtforbud blev indført.
(Efter Geroudet 1967).
M aximum and mean numbers of waterfowl per
month on a stretch of the Rhone in Switzerland
prior to (1949-1962) and after (1962-1967) shooting
was banned. It is seen that no waterfowl wintered in
the area when hunting was al/owed, whereas large
numbers appeared as soon as hunting was banned.

jagtforbud (p.g.a. fordrivning fra andre lokaliteter). Det fremgik af forsøgene, at der forløb
en uge efter en jagtdag før antallet af andefugle atter var normaliseret, og det konkluderes at der maksimalt bør tillades jagt ved søen
en dag hver anden uge, og først fra den 11.
september, såfremt andefuglene skal kunne
udnytte søen i rimeligt omfang. På baggrund
af resultaterne af de gennemførte undersøgelser fandtes det imidlertid mest rimeligt at indføre et totalt jagtforbud ved søen (Torsten
Larsson pers. medd.).
I Frankrig, hvor der ligesom i Storbritanien,
stadig er natjagt, fandt Tamisier & SaintGerand ( 1981) at antallet af ænder gennemsnitligt var 7-10 gange større i 12 kystdepartementer uden natjagt end i 13 kystdepartemen-

For vadefugle foreligger ikke så mange oplysninger som for svømmefuglene. Hansen (1973)
giver et eksempel på hvordan antallet af vadefugle på Ulfshale reduceredes til under det
halve når der var jagt i området. Meltofte
(1980) viste at antallet af vadefugle på intensivt jagede højvandsrastepladser i den danske
del af Vadehavet var reduceret med 40-44 pct.
når der var jagt i områderne i forhold til tællinger uden jagt. Ved tilsvarende opgørelser for
vadefuglerastepladser i resten af landet fandtes reduktioner på ca. 35 pct. for Viber Vane/lus vanellus, og Hjejler Pluvialis apricaria og
25 pct. for »andre vadefugle« (Meltofte 1981 ).
I områder med intensiv jagt d.v.s. jægere registreret ved halvdelen eller flere af besøgene i
jagtsæsonen, var der 47 pct. færre Hjejler og
30 pct. færre Storspover Numenius arquata i
jagtsæsonen, sammenlignet med fuglenes fordeling mellem de samme lokaliteter om foråret
(Meltofte 1981). Hos Viber og »andre vadefugle« var der derimod ingen større forskydninger. Disse beregninger giver kun et groft
skøn over jagtens forstyrrende effekt på vadefuglene. For Storspoverne er effekten langt
større end det fremgår af disse beregninger.
Denne art er så sky, at den fordrives selv fra
områder med moderat jagt, og der findes faktisk kun to danske lokaliteter udenfor Vadehavet (Saltholm og Tipperne) som er fredelige
nok til at huse en fast bestand af rastende
Storspover om efteråret (Meltofte 1981 ).
Betydningen af ro på højvandsrastepladser i
tidevandsområder som det danske Vadehav illustreres af en undersøgelse fra Arcachonbugten i Vestfrankrig (Campredon 1979). Her
steg antallet af rastende vadefugle fra 20.000
til 220.000 da nogle øer, som benyttes som højvandsrastepladser, blev beskyttet mod forstyrrelser fra fiskere og jægere.
Et af problemerne ved registreringen af
jagtlige forstyrrelser ved at sammenligne an-
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tallene af fugle på en given lokalitet med og
uden jagt, er at fuglene lettere registreres når
de fqrstyrres af jægere. Fugleflokke overses
lettere når de står uforstyrret i et område, end
når de ofte flyver op i forbindelse med forstyrrelser. Tillige vil svømmefugle ofte lægge sig
ud på åbent vand når de jages, hvorimod de
under uforstyrrede forhold måske ville fouragere spredt i vegetationen og dermed let overses.
FLUGTAFSTANDE, JAGTINTENSITET
OG ANSKYDNINGER
Det er velkendt at jagede fuglebestande er
langt mere sky end bestande som ikke beskydes, men der foreligger kun få konkrete oplysninger i litteraturen om flugtafstande og deres
relation til jagtintensiteten. Schroder (1974)
undersøgte ynglende og rastende gåsearters reaktioner overfor rovdyr, rovfugle og mennesker
i DDR, og fandt en nøje sammenhæng mellem
gæssenes flugtreaktioner overfor mennesker og
den intensitet hvormed de blev jaget på forskellige lokaliteter. Meget tankevækkende var
flugtafstanden overfor ræve kun 8-10 m, hvad
jeg i øvrigt også selv har set i Vejlerne i Thy.
Særligt følsomme var gæssene overfor beskydning ved overnatnings- og hvilepladser. Ofte
forårsagede sådan jagt at gæssene opsøgte nye
og mere fredelige rastepladser. Sædgæs, som
havde overvintret i Vesteuropa, var kendeligt
mere sky når de kom tilbage om foråret, end
de havde været om efteråret, hvilket Schroder
udlægger som et resultat af jagtlig efterstræbelse i Vesteuropa.
I Holland kan der ses en tydelig forskel i
skyhed om foråret hos de Knortegæs Branta
bernicla, som har overvintret i Frankring (kontrolleret ved hjælp af farveringmærkede individer), og de flokke som har overvintret i Holland (Bart Ebbinge in litt.). Selv om Knortegæssene er fredede i Frankrig, bliver de således mere sky der, enten fordi de beskydes illegalt, og/ eller fordi den intensive kystfuglejagt
i Frankring også påvirker dem.
I Sydøstengland, hvor Knortegæssene ikke
jages, nedsættes flugtafstanden i løbet af efteråret og vinteren til under 100, i visse tilfælde
helt ned til 20 m, efterhånden som gæssene
vænner sig til almindelig menneskelig færdsel
(Owens 1977). I et område hvor der blev drevet jagt, var gæssenes flugtafstand mindst 500
m, hvorimod de samme fugle ikke lettede før
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mennesker kom indenfor 150 m i et område
uden jagt. Forstyrrelser forhindrede gæssene i
at fouragere i op til 11, 7 pct. af dagen.
Herhjemme er Knortegæssene blevet kendeligt mindre sky efter at de blev fredet i 1972,
og småflokke kan nu ses fouragere efterår såvel som forår på lokaliteter, hvor ingen sås før
fredningen. Bestanden af Mørkbugede Knortegæs B.b. bernicla er i øvrigt næsten femdoblet
siden 1972, overvejende som følge af fredningen i Danmark (Prokosh 1981 ).
Et godt eksempel på jagtens betydning for
flugtafstanden er Grågæssene i Utterslev Mose
ved København. Her æder gæssene ofte brød
af hånden, medens præcis de samme fugle
(farvemærkede) letter på flere hundrede meters afstand, når de træffes på andre lokaliteter
på Sjælland (Preuss pers. medd.).
De som har rejst i Sydasien, Østafrika eller
andre steder, hvor fuglene ikke jages med
knaldende våben, har set hvor meget mere tillidsfulde fugle og pattedyr er i disse områder.
Berndt & Winkel (1976) konkluderer at de
konstante jagtlige forstyrrelser, som fuglene
udsættes for i Vesteuropa bevirker en permanent adfærdsændring i retning af at undgå
mennesker og beboede områder, og Berndt
(1975) nævner eksempler på hvordan rovfuglene, efter at de er blevet fredet i det meste af
Vesttyskland, er blevet langt mere tillidsfulde
og nu flere steder er begyndt at yngle nær bebyggelse.
Det er imidlertid ikke så mærkeligt at fuglene i Vesteuropa er sky. En lang række undersøgelser viser at store andele af vore vandfuglebestande har hagl i kroppen efter anskydninger. Danske vildtbiologer har endnu ikke
undersøgt disse forhold, men røntgenundersøgelser foretaget i England, Holland, Frankrig,
Kanada og USA viser, at af fugle, som er et år
gamle eller mere og som altså har overlevet en
eller flere jagtsæsoner, havde f.eks. 41 pct. af
de Kortnæbbede Gæs, 37 pct. af Grågæssene,
28 pct. af Snegæssene Anser caerulescens, 4565 pct. af Kanadagæssene Branta canadensis,
20 pct. af Bramgæssene Branta leucopsis, 2028 pct. af Gråænderne og 6 pct. af Krikænderne Anas crecca hagl i kroppen efter anskydninger (efter Karlsson 197 6 og Jonsson et al.
in print). Nye undersøgelser af Sædgæs i Skåne
viser at 62 pct. af de adulte og 28 pct. af ungfuglene er anskudte, hvilket betyder at ca.
20.000 ud af bestandens 40.000 Sædgæs er
blevet ramt af skud (Svensson 1980, Jonssonet
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Når fugle ikke jages, bliver de let tillidsfulde overfor mennesker; her Grågæs i Utterslev Mose ved
København. De samme fugle letter på flere hundrede meters afstand fra mennesker, når de opholder sig på
andre lokaliteter i Danmark eller i vinterkvarteret i Sydspanien. (Foto: Bjarne Jensen).
Grey-lag Geese at Utterslev Mose near Copenhagen demonstrate haw tame even quarry species can be when
not hunted. The same individuals (colour banded) will flush at several hundred meters distance when
staying in other Danish localities or on the wintering grounds in southern Spain.

al. in print). JOnsson et al. (in print) konkluderer at en voksen Sædgås med stor sikkerhed
kan forvente at blive såret af skud mindst en
gang i løbet af sit liv. Hos Pibesvane Cygnus
columbianus, som er totalfredet praktisk taget
i hele dens udbredelsesområde, havde 34 pct.
af alle individerne og 63 pct. af de fugle som
var fem år eller ældre, anskydningshagl i kroppen (Evans et al. 1973). I en røntgenundersøgelse af Knopsvaner Cygnus olor, som døde i
Danmark under isvinteren 1978-79, viste det
sig tilsvarende at 23 pct. af de totalfredede
danske Knopsvaner er anskudte (AndersenHarild et al. in print.). Dette høje tal fandtes
kun hos relativt stationære danske bestande,
hvorimod det for bestande som omfatter trækgæster fra de andre østersølande »kun« drejede
sig om 6-12 pct., hvilket viser at beskydningen
langt overvejende finder sted her i landet.
Disse røntgenundersøgelser giver kun minimumtal for andelen af sårede fugle. Selv
blandt nedlagte ænder har ca. 10 pct. ingen
hagl siddende i kroppen (Whitlock & Miller
1947), og det er således klart at en del fugle
rammes uden at haglene bliver siddende i

kroppen. Fuglen enten strejfes eller haglene
går igennem den.
I overensstemmelse med hvad man kunne
forvente fra ovennævnte anskydningstal, er det
en kendt sag, at ungfuglene generelt er væsentligt mindre sky end ældre individer, som har
lært af tidligere ubehagelige erfaringer ved
mødet med mennesker.
Et af de områder i Danmark hvor der skydes mange svaner er Ringkøbing Fjord i Vestjylland, og jagtstarten forårsager da også en
omgående ændring af svanernes fordeling i
fjorden. På Tipperreservatet ses hvert år en
markant forøgelse, ofte til mere end det dobbelte antal Knopsvaner indenfor reservatgrænserne efter andejagtens start den 16. august
(Fig. 5) (Madsen 1978, Nøhr 1981 m.fl.).
Ved en mindre undersøgelse over skudeffektiviteten på tre danske kystlokaliteter med intensiv jagt (Meltofte 1978), kunne det iagttages at jægerne affyrede i gennemsnit 17 skud
for hver nedlagt fugl, og at 9 fugle blev tydeligt anskudt for hver 10 fugle jægerne fik. På
en dag med intensiv gåsejagt affyredes 63
skud for hver nedlagt gås. Ialt blev der ved
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denne undersøgelse skudt på op mod 10 gange
så mange fugle som der blev nedlagt, og 8 pct.
af skuddene blev afgivet mod fredede fuglearter. Tilsvarende resultater opnåedes ved en
undersøgelse i et jagtreservat i USA. Her blev
der affyret 40 skud for hver nedlagt gås, og det
beregnedes at 42 pct. af de dræbte fugle gik
tabt (Hunt 1968). Forholdene blev søgt bedret
på forskellig vis, men først efter at antallet af
skud hver jæger måtte affyre blev begrænset
til seks om dagen, nåede man ned på 5,2-6,4
skud affyret pr. nedlagt gås, ligesom anskydningstabet reduceredes til 14-15 pct.!
Ved en undersøgelse i Holland (Uil in
print.), blev 80 gæs nedlagt i løbet af 30 observationstimer, medens 274 gæs blev anskudt, og
fløj videre. Dette giver 3,4 anskudte gæs for
hver nedlagt.
En række mere tilfældige iagttagelser vidner
om helt tilsvarende forhold. Under en gåsejagt
i Skåne affyredes 105 skud med et udbytte på
tre gæs, d.v.s. 35 skud pr. nedlagt gås (Karlsson
1976). I Kalmarsund i Sverige noteredes den
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17. oktober 1979 på en halv time 57 skud med
et udbytte på tre nedlagte og 24 anskudte ænder. På en strækning af fire kilometer langs
kysten sammesteds noteredes 89 anskudte
Ederfugle Somateria mollissima den 30. oktober 1980 (Ronnertz 1981).
Skudintensiteten kan også bruges som mål
for jagtens omfang, men udover premieredagene foreligger der kun ganske få skudtællinger i litteraturen. På Tipperne er der den første
jagtdag (16. august) 1973-78 talt i gennemsnit
224-1859 skud i timen i morgentimerne, medens gennemsnittet for 61 timer på andre dage
var 92 skud i timen. På andre lokaliteter taltes
18-955 skud i timen på premieredagene (Meltofte 1978). Ved Tryggelev Nor noteredes 86
skud i timen om morgenen den 16. august
1980 (Nielsen 1980).
De her nævnte skudeffektiviteter, anskydningsfrekvenser og skudintensiteter er ikke repræsentative for jagt i almindelighed, men derimod sikkert ganske repræsentative for kystfuglejagt i mange intensivt jagede områder.

KNOPSVANE
Cygnus olor
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Fig. 5. Forekomsten af Knopsvaner på Tipperreservatet i løbet af 1977. Andejagten starter den 16. august
(pilen), og det ses hvordan svanerne fra resten af fjorden opsøger reservatet efter denne dato. (Efter Madsen
1978).
The number of Mute Swans Cygnus olor on the Tipperne reserve in western Denmark during 1977. Wildfowl
shooting on the neighbouringfjord started on 16th August (arrowed). After this date numbers ofswans on
the reserve increased. Although the swans are fully protected same illegal shooting occurs. The concentration
of birds at Tipperne immediately after the start of shooting on the fjord suggest that birds mave to the
reserve in response to hunting disturbance on the fjord.
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Enhver som færdes langs vore kyster om efteråret kan konstatere det ved selvsyn, men større
systematiske undersøgelser mangler stadig i
Danmark.
FORSTYRRELSERNES KONSEKVENSER
Som det fremgår af de foregående afsnit er
jagten helt afgørende for vandfuglenes fordeling mellem de potentielle rastepladser. For
gæs, svømmeænder, Storspover og tildels også
dykænder betyder jagten, at fuglene fordrives
fra størstedelen af rastepladserne i jagtsæsonen om efteråret, medens de fleste vadefuglearter påvirkes i noget mindre grad. Men
hvad betyder disse fordrivelser konkret for
fuglene? Det er der desværre heller ikke foretaget undersøgelser over. Alt andet lige må
man antage af fødesituationen især først på efteråret er bedre for de fleste fuglearter end om
vinteren og foråret. Både den animalske og den
vegetabilske fødemængde kulminerer i løbet af
sensommeren og aftager stærkt i løbet af efteråret (Drenckhahn 1980, Kiørboe 1980). Det er
klart at vinteren er en alvorlig flaskehals i
mange vandfuglearters årscyklus, og fuglenes
overlevelsesmuligheder afhænger i høj grad af
hvor store fedtreserver de har kunnet nå at opbygge inden dårligtvejrsperioder (cf. Davidson
1981 ).
Det må således antages at fordrivelserne fra
vigtige fourageringsområder er langt alvorligere sidst på efteråret og i vintermånederne
end tidligere på efteråret.
Ebenman et al. (1976) fandt at Sædgæssene
i Skåne fouragerede intensivt i 93 pct. af den
tid de tilbragte på markerne i februar måned,
og konkluderer at gæssene er helt afhængige af
uforstyrrede fourageringsområder i vintertiden
på vore breddegrader (se også Owen 1977).
Madsen (in litt.) har beregnet at det overnatningstræk, som de Kortnæbbede Gæs hver dag
måtte foretage de 20 km frem og tilbage mellem Fiil Sø og Tipperreservatet, »kostede« i
størrelsesordenen 10 pct. af det daglige energiforbrug, foruden den tabte fourageringstid.
For de vandfuglearter, hvor begrænsede fødemuligheder i vintertiden kan anses for at
være en væsentlig dødelighedsfaktor, hvilket
formentlig gælder en stor del af de bestande,
som overvintrer på vore breddegrader, må vedvarende forstyrrelser sidst på efteråret og i løbet af vinteren antages at forringe overlevelsesmulighederne. Af denne årsag, og fordi jagt

efter midvinter må antages at reducere den potentielle ynglebestand, samt fordi svømmefuglene allerede udparres i løbet af efteråret og
vinteren, besluttede International Waterfowl
Research Bureau i 1979 at anbefale at al vandfuglejagt indstilles ved mid-vinter (IWRB
1980), et forslag som endnu ikke har vundet
forståelse i den danske vildtadministration.
»Midvinter« defineredes ikke, men i oplægget
var udgangspunktet den 1. januar, omend man
af »politiske« årsager i første omgang stilede
mod jagtstop fra 1. februar.
Betydningen af jagtlige forstyrrelser tidligere på efteråret er vanskeligere at vurdere.
Svømmeænderne har måske altid rastet i store
koncentrationer om dagen på særligt fredelige
steder, og derfra gennemført natlige fourageringstogter (cf. Fog 1968, Tamisier 197 4), men
ingen ved om der er tilstrækkeligt mange og
hensigtsmæssigt fordelte sikre dagrasteområder for disse svømmeænder, til at de kan udnytte fourageringsområderne optimalt. At der
er et stort behov for flere jagtfri områder illustreres bedst af at hver gang et reservat er blevet etableret, er antallet af fugle i det pågældende område straks øget (Uhd Jepsen in litt.).
For de dagfouragerende svømmefugle kan fordrivelserne fra størstedelen af fladvandsområderne i jagtsæsonen næppe undgå at forringe
deres fourageringsmuligheder. Dette forhold
må yderligere vurderes på baggrund af de omfattende biotopsødelæggelser og dermed reducerede føderesourcer disse fugles levesteder
har været udsat for siden begyndelsen af
1800-tallet i form af afvandinger, dræninger
m.v.
For en række vadefugle- og dykandearter
gælder at dele af bestandene gennemfører
svingfjersfældningen i jagtsæsonen, og det er
muligt at jagten i Danmark forhindrer en del
bestande i at gennemføre fældningen her i landet, idet fuglene i denne periode kræver absolut fred.
Det er vigtigt at være opmærksom på at de
jagtlige forstyrrelser og den skyhed som jagten
forårsager, er langt alvorligst for fuglearter,
som optræder i store flokke på begrænsede lokaliteter, end for arter som lever mere eller
mindre spredt over store arealer. Herved bliver
problemerne for svømmefuglene og en del af
vadefuglene langt alvorligere end f.eks. for
Skovsnepper Scolopax rusticula og bekkasiner, samt for de fleste »landvildtarter«. Endvidere bevirker selv enkelte individers forøgede
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Jagten ved vore kyster forårsager ofte betydelige forstyrrelser. (Foto: Erik Thomsen).
Shooting in the staging and wintering areas of waterfowl, aften cause severe disturbances.

skyhed efter at der er blevet skudt på dem, at
også andre individer og dermed også fredede
arter skræmmes lettere, idet de reagerer på advarsels- og opflyvningssignaler fra artsfæller,
og fra arter de opholder sig sammen med.
JAGTINTENSITETEN VED DE DANSKE
KYSTER
På Fig. 6 er jagtintensiteten ved de danske kyster angivet, som den er registreret under vadefuglegruppens tællinger (Meltofte 1980,
1981) og af en række erfarne danske ornitologer og vildtbiologer (se indledningen). Kortet
viser de områder hvor jagten har en sådan intensitet, at den antages i betydelig grad at reducere vandfuglenes udnyttelse af lokaliteterne som raste- og fourageringsområder. Angivelserne for motorbådsjagt er mindre veldefinerede, idet der ikke foreligger nogen kvantitative registreringer af denne jagtform. Kortet
angiver de områder hvor motorbådsjagt drives
mest, men ikke noget om forstyrrelsernes omfang. Disse må antages at være mest omfat-

tende i fjorde, vige og andre kystnære farvande.
Ved vadefuglegruppens undersøgelser registreredes der jagt ved omkring eller mere end
halvdelen af optællingerne i jagtsæsonen på 43
pct. af de vigtigste danske vadefuglerastepladser (Mel tofte 1981 ). 19 pct. af lokaliteterne
var helt eller delvis beskyttede mod jagt som
vildtreservater, videnskabelige reservater el.
lign" men selv i disse områder griber jagten
forstyrrende ind i fuglenes muligheder for at
udnytte områderne, jf. eksemplet med de
Kortnæbbede Gæs på Tipperreservatet og jagtstarten ved Tryggelev Nor. Mange af reservaterne er så små eller har så smalle (eller slet
ingen) fredningszoner langs land, at sky arter
som gæs og spover ikke kan udnytte dem. Hertil kommer de reservater hvor jagten kun er
begrænset i mindre grad, som f.eks. Felsted ·
Kog, Stavns Fjord og Selsø samt størstedelen
af Vadehavet og Gaunø-Vejløområdet, hvor
fredningerne kun har begrænset værdi for fuglene.
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50 km.

Fig. 6. Områder med intensiv kyst- og pramjagt (sort) og udbredt motorbådsjagt (skraveret) i Danmark. I de
sorte områder er jagten så intensiv, at den må antages i væsentlig grad at forringe vandfuglenes raste- og
fourageringsmuligheder i områderne, medens forstyrrelsernes omfang ikke kan angives for de skraverede
områder. Dog må det antages at forstyrrelserne fra motorbådsjagt er værst i fjorde, vige og andre mere
lukkede farvande.
Areas with intensive coastal shooting (black) and frequent motor boat hunting (hatched) in Denmark. In the
former, hunters occur so frequently that the resulting disturbances probably greatly reduces the feeding and
roosting possibilities for waterfowl there. No quantitative information is available for those areas hunted
from motor boat. However disturbance is probably most severe in fjords and other restricted areas.
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DISKUSSION
Såfremt problemerne omkring den danske
kystfuglejagt skal løses, må der indføres en
række forskellige begrænsninger i jagtudøvelsen. Jagttrykket må reduceres ved kortere
jagttider, færre jagtbare arter, begrænsninger i
jagtmetoder såsom motorbådsjagt, og langt
flere og tilstrækkeligt store jagtfri reservater.
Antallet af jægere må begrænses ved at gøre
det mindre attraktivt at være jæger (f.eks. ved
højere jagttegnsafgifter og skat på patroner),
og jagten må henvises til mere marginale områder, hvor enkelte jægeres aktivitet ikke fordriver store fugleflokke fra vigtige raste- og
fourageringsområder. Det må være i alles interesse at fuglene får lov til at udnytte fourageringsmulighederne her i landet maksimalt,
at fuglene får lov til at opholde sig uforstyrret
i flere områder, at fuglene ikke er så sky, og
ikke mindst at det meget store antal anskydninger begrænses. Disse anskydninger er formentlig en af de mest afgørende faktorer i hele
problematikken omkring de jagtlige forstyrrelser og deres konsekvenser. Alene de konstaterede anskydningsfrekvenser burde føre til et
forbud mod jagt med haglgevær på større arter, i lighed med hvad der er tilfældet for
større pattedyr.
Det er et ofte fremført jægerargument at
»ornitologer« og andre »naturbrugere« forstyrrer »Vildtet« langt mere end jægerne. Det er
klart at der også er problemer her, men det er
givet at forstyrrelser forårsaget af ikke-jægere
ville være et langt mindre problem, hvis »vildtet« ikke var så sky på grund af den jagtlige
efterstræbelse. Når en motorbåd eller andet
fartøj får andeflokkene til at gå på vingerne på
lang afstand, er det nok fordi de samme fugle
tidligere har haft særdeles ubehagelige erfaringer med motorbåde o.lign. Men derudover er
der stor forskel på almindelig sejlads, hvor
man af sikkerhedsmæssige grunde oftest undgår de lavvandede områder hvor netop fuglene
opholder sig, og så jagt, hvor man direkte opsøger de lavvandede områder og forfølger fugleflokkene. I de senere år er det tilmed blevet
almindeligt at flere motorbåde samarbejder
om radiokoordinerede jagter på dykandeflokke
og Blishøns.
De jagede arters forøgede skyhed forringer
ikke alene fuglenes livsbetingelser, men også
befolkningens oplevelsesmuligheder. I sin
yderste konsekvens medfører dette at mange
mennesker aldrig får lejlighed til at opleve
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større fugle og pattedyr på nærmere hold, og
dermed ikke har større forståelse for de naturværdier vi søger at beskytte og bevare ved at
appellere netop til vore medborgeres forståelse.

Summary in English
Shooting disturbance of waterfowl
Available information on shooting disturbance and
the ecological consequences of this for waterfowl, especially in Denmark, is reviewed. At least 60,000
Danish sportsmen shoot wildfowl, and between 1 and
1.75 milion waterfowl are bagged annually in Denmark. During the shooting season hunters were present during the daytime at more than half the visits
by hird censusers in about half of the most important
shallow water areas. At dusk and dawn the hunting is
even more intense (wildfowl shooting from 1Y2 hour
before sunrise until 1 Y2 hour after sunset during most
of the season). On some mornings about 1,000 shots
may be heard per hour in a number of Danish wetlands, and intensities of 100 shots an hour during the
weekend flight shooting are common in such places.
Densities of 10 lead pellets per m2 occur over extensive areas of shallow water in Denmark, and up to
400 pellets per m 2· have been found in areas with
especially intensive shooting pressure.
As a result of the intense shooting pressure the
majority of roosting and feeding geese and dabbling
ducks in Denmark are found within areas with little
or no shooting during the hun ting season from 1st
August until 31 st December. In western Jutland
about 90 pct. of the ducks are found on the 20 pct. of
the area of shallow water which is protected against
shooting. Among coastal and fresh-water diving
ducks approximately 50 pct. of the hirds are restricted to reserves during the period from 1st October
until 29th February. With the exception of the Wadden Sea only two areas in Denmark are sufficiently
large and undisturbed to regularly support a population of Curlew in autumn. During the spring when
no shooting occurs the same populations of geese,
ducks and waders are widely distributed in many
more areas in Denmark. In autumn large alterations
of the distribution of the hirds are recorded in connection with start and end of the shooting season,
which well illustrates that the distribution during the
hunting season is not natura!.
Although much information exists on displacement caused by hunting, no or at the most tentative
information is available concerning the ecological
consequences of this for waterfowl. Early in the season, when food resources are greatest the disturbances are perhaps less important. However as
autumn and winter proceed, feeding conditions become progressively more difficult. At this time disturbances probably has more severe consequences
for waterfowl.
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Most likely, few individual waterfowl staying in
Danish wetlands during autumn avoid being shot at,
or being in a flock which is shot at. Even in the sedentary Danish Mute Swan population which has
been fully protected for 50 years, about 25 pct. carry
shot in their tissue. Such extreme hunting intensity
has led to great wariness among the hirds, so that
even other human activities may cause serious disturbance. Even the possibility of the human population obtaining experience of these species of hirds
at reasonable range is severely limited.
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Juvenile Islandske Ryler Ca/idris canutus ved Agger Tange. De fire ungfugle her er sikkert et kuld, idet
vadefuglekuld ofte holder sammen under efterårstrækket, eller endog endnu længere. Fuglene kan være både
fra Grønland og fra Nordsibirien. Foto: Morten Strange.

