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Fylgt úr hlaði 
Árið 2007 virðist hafa verið gott gæsaár 

hér á landi.  Fyrstu niðurstöður úr aldurs-
greiningu á vængjum frá veiðimönnum benda 
til að varpárangur grágæsa hafi verið með 
besta móti eftir tvö frekar mögur ár, en nánar 
er greint frá þessum niðurstöðum hér í 
fréttabréfinu.  Það sama verður því miður 
ekki sagt um blesgæsina en lausleg athugun 
á ungahlutfalli í Borgarfirði í haust bendir til 
að enn sé léleg viðkoma í stofninum.  
Blesgæsin var friðuð árið 2006 þannig að af 
því leiðir að ungahlutfall verður ekki lengur 
mælt í vængjasýni eins og áður en í stað þess 
hefur undirritaður reynt að mæla ungahlutfall 
í blesgæsahópum að hausti.  

Í Gæsakvaki 2005 fjallaði undirritaður 
um vöktun á gæsum hér á landi.  Eins og 
sagt var frá í þeim pistli þá er vöktun á þeim 
gæsastofnum sem eru veiddir hér á landi 
aðallega í höndum áhugamanna og að mestu 
á þeirra kostnað.  Árið 2006 fékkst þó 
myndarlegur styrkur úr veiðikortasjóði til að 
mæla unghlutfall í veiðinni með aldurs-
greiningu á vængjum sem safnað er frá 

veiðimönnum.  Styrkur þessi var veittur 
Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen (VST)  
þar sem undirritaður starfar og þýddi að 
hægt var að vinna að verkefninu á vinnutíma.  
Umhverfisráðherra og Umhverfisráðuneyti er 
þakkað kærlega fyrir þennan styrk.  Sótt var 
um styrk að nýju fyrir 2007 en hann fékkst 
ekki þannig að í ár var þetta verkefni unnið á 
ný á eigin kostnað, í þeirri von að umsókn í 
veiðikortasjóð árið 2008 beri árangur.  
Skotvís veitti aðstoð við söfnun vængja í ár 
með því að gefa haglabyssu sem veitt verður 
í verðlaun einum heppnum veiðimanni sem 
sendi inn vængi, en nöfn þeirra fóru í pott 
sem dregið verður úr í lok árs.  Skotvís er 
þakkað þetta framlag við söfnun vængja.  
Gæsir eru vinsæl veiðibráð og miklar 
breytingar hafa orðið og eru að eiga sér stað 
á veiðistofnunum þannig að mikilvægt er að 
vöktun á þeim haldi áfram.  Meðan vöktunin 
byggir nær eingöngu á framlagi fárra 
áhugamanna þá er ekki hægt að treysta því 
að svo verði um ókomna tíð.  Þessa vöktun 
geta þó fyrirtæki eins og VST, þar sem 
sérfræðiþekking er fyrir hendi, og áhugamenn 
framkvæmt á hagkvæman hátt fáist til þess 
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fé sem tryggir áframhaldandi samfellu í 
söfnun gagna. Opinberar rannsóknarstofnanir 
eins og Náttúrufræðistofnun Íslands og 
landshlutabundnar náttúrustofur sem að 
stórum hluta eru kostaðar af almannafé 
keppa í auknu mæli við einkafyrirtæki og 
sjálfstæða verktaka um verkefni á frjálsum 
markaði, svo sem verkefni tengd mati á 
umhverfisáhrifum framkvæmda o.fl.  Því er 
það sjálfsagt að einkafyrirtæki og sjálfstæðir 
verktakar fái að keppa við opinberar og hálf 
opinberar stofnanir um fé til grunnrannsókna 
og vöktunar á náttúru Íslands, en mörg slík 
verkefna má vinna á hagkvæman hátt utan 
opinberra stofnana.  

Fréttabréfið Gæsakvak er gefið út fyrir 
gæsaáhugamenn og er ætlað að vera 
vettvangur til að koma til skila niðurstöðum 
vöktunar á gæsastofnum þeim sem eru hér á 
landi auk annarra frétta af gæsum.  Að 
fréttabréfinu standa Arnór Þ. Sigfússon og 
Halldór Walter Stefánsson og er það sent 
þeim sem aðstoða við vöktun með því að 
leggja til gögn.  Þau gögn eru vængir sem 
veiðimenn senda af bráð sinni, talningar á 
gæsum frá veiðimönnum og fugla-
áhugamönnum svo og hræ til rannsókna.   

Fréttabréf þetta er gefið út á rafrænu 
formi til að halda kostnaði í lágmarki og er 
sent áhugasömum þeim að kostnaðarlausu.  
Útprentun verður send þeim er ekki eiga þess 
kost að taka við fréttabréfinu rafrænt. Við 
viljum hvetja viðtakendur fréttabréfsins til að 
senda netfang sitt á til útgefenda á  
gaesafrettir@gmail.com.  Þeir sem það gera 
fara á póstlista og fá næstu fréttabréf send 
og einnig eru sendar á póstlistann óskir um 
aðstoð við talningar og öflun vængja og 
annarra gagna.  Hægt að koma á framfæri 
fréttum af gæsum eða pistlum í fréttabréfið  
á ofangreint netfang auk þess sem myndir 
eru vel þegnar.   

AÞS 

_______________ 

Ástand gæsastofna 
Þær upplýsingar sem hér eru kynntar eru 

að mestu frá The Wildfowl and Wetlands 
Trust (WWT) og á vefsetri þeirra má finna 
skýrslur þar sem greint er nánar frá 
niðurstöðum talninga síðustu ár, sjá 
http://www.wwt.org.uk/research/monitoring 
 
Grágæs 

Talningar á grágæsum fara fram á 
Bretlandseyjum um miðjan nóvember þegar 
talið er að þær séu flestar komnar frá Íslandi. 
Haustið 2007 fóru talningar fram helgina 10. 
og 11. nóvember.  Samtímis var, líkt og 
undanfarin ár, leitað eftir upplýsingum meðal 
veiðimanna og fuglaáhugamanna um 

grágæsahópa hér á landi. Einnig töldu 
Guðmundur A. Guðmundsson og Kristinn H. 
Skarphéðinsson á Náttúrufræðistofnun 
Íslands grágæsir á Suðurlandi úr lofti. Með 
samantekt þessara upplýsinga þá má áætla 
gróflega hve margar gæsir voru hér á landi 
um talningarhelgina og leggja við 
talningarnar á vetrarstöðvunum á 
Bretlandseyjum. 

Eftir því sem við komumst næst þá var 
vitað um 13.250 til 14.400 grágæsir á 
landinu um miðjan nóvember.  Þetta eru 
rúmlega tvöfalt fleiri grágæsir en áætlað var 
að væru hér á landi á sama tíma árið 2006 
(5.800).  Mest af grágæsunum var eins og 
áður á suðurlandsundirlendinu; í  Þykkvabæ, 
við Hvolsvöll og Gunnarsholt, í Landeyjum og 
undir Eyjafjöllum.  Einnig var nokkuð af gæs í 
Flóa, Ölfusi, Mýrdal og Meðallandi.  Á 
Norðurlandi var mest af gæsum í Skagafirði, 
rúmlega þúsund gæsir og nokkur hundruð í 
Eyjafirði.  Lítið var af gæs á Austurlandi 
einungis um nokkrir tugir á Fljótsdal og 
Héraði en um 300 á Vopnafirði. Eitthvað 
hefur okkur eflaust yfirsést og ekki útilokað 
að einhverjir gæsahópar sem tilkynnt var um 
séu ofmetnir eða jafnvel tvítaldir þannig að 
þessi talning er alls ekki nákvæm.  Búast má 
við að einhver hundruð gæsa séu í Færeyjum 
í nóvember þegar talið er auk þess sem 
íslenskar grágæsir halda til í einhverju mæli í 
Noregi þó það sé líklega ekki nema nokkur 
þúsund í mesta lagi. 

Niðurstöður talninga á Bretlandseyjum 
frá 1960 til 2006 má sjá á 1. mynd. 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010  
1. mynd.  Talningar á grágæsum á vetrarstöðvum 
þeirra á Bretlandseyjum.  Punktarnir sýna talningar 
og línan er 5 ára hlaupandi meðaltal talninganna 
(byggt á gögnum frá The Wildfowl & Wetlands 
Trust). 

 
Eins og sjá má þá hafa verið miklar 

sveiflur í talningum á grágæsum undanfarin 
ár.  Árið 2004 stökk talningin í um 107.000 
fugla úr 70 – 80.000 fuglum árin tvö þar á 
undan.  Talningin 2006 var svo komin niður í 
rétt rúm 80.000 fugla.  Ekki er endilega að 
þessar talningarnar endurspegli raunverulega 
svo mikla sveiflu þó þær sýni eflaust 
vísbendingar um breytingar.  Árin 2005 og 
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2006 virðast t.d. hafa verið léleg varpár eins 
og sjá má á aldurssamsetningu gæsa-
veiðinnar hér á eftir.  Því er ekki ólíklegt að 
einhver fækkun hafi orðið þau ár eða stofninn 
staðið í stað líkt og hlaupandi meðaltalið 
gefur vísbendingu um.  Nú í ár virðist aftur á 
móti hafa verið gott varpár þannig að búast 
má við að stofninn fari upp á ný. Það má lesa 
úr 1. mynd að hnignun grágæsastofnsins sem 
virtist eiga sér stað á síðasta áratug 20 
aldarinnar hafi stöðvast upp úr aldamótunum 
og jafnvel vísbendingu um að stofninn sé á 
uppleið á ný.  Hafa verður í huga hér að talið 
er að talningarnar á Bretlandseyjum vanmeti 
stofninn verulega og að hann gæti verið allt 
að tvöfalt stærri en hann hefur verið 
áætlaður hin síðari ár (sjá Arnór Þ. Sigfússon 
2002, Frederiksen o.fl. 2004).  Hinar miklu 
sveiflur á milli ára benda einnig til mikillar 
skekkju í talningunum, en hluti  þeirrar 
skekkju getur m.a. verið hve margar gæsir 
eru enn á Íslandi um talningahelgina.   

Telja verður að ástand grágæsastofnsins 
sé allgott sérstaklega í sögulegu samhengi.  
Veiðiþungi á honum er samt mikill þannig að 
komi mörg á í röð þar sem varp er lélegt má 
búast við að stofninn fari niður á við og því 
ekki æskilegt að veiðar aukist frá því sem nú 
er (Frederiksen o.fl. 2004). 
 
Heiðagæs 

Talningar á heiðagæsum fara fram á 
Bretlandseyjum í kringum miðjan október 
þegar talið er að þær séu flestar komnar frá 
Íslandi og Grænlandi. Haustið 2007 fóru 
talningar fram helgina 13. og 14. október.  
Ekki spurðist mikið til heiðagæsa hér á landi 
um talningahelgina og er ástæðan líklega að 
hluta til sú að upphaf rjúpnaveiðitímans var 
seinna í ár en hefðbundið er. Því voru engir 
rjúpnaveiðimenn á fjöllum 15. október, en 
þeir hafa áður sagt okkur af heiðagæsum þar 
á þessum tíma.  Þó er vitað um tæplega 2000 
heiðagæsir á landinu um talningarhelgina og 
sáust þær aðallega á suðurlandsundirlendinu. 

Niðurstöður talninganna á Bretlands-
eyjum frá 1950 til 2006 má sjá á 2. mynd. og 
eins og sést þar þá hefur aldrei verið talinn 
eins mikill fjöldi heiðagæsa og árið 2005 
þegar fjöldi þeirra fór í fyrsta sinn yfir 
300.000.  Árið 2006 voru svo ekki nema um 
230.000 taldar, sem væri 23% fækkun ef 
talningarnar eru réttar (Newth 2007).  Líkt og 
hjá grágæsinni má sjá að miklar sveiflur eru 
á milli ára í talningum sem stafa líklega frekar 
af skekkju í talningum en raunverulegum 
stofnbreytingum.  Hlaupandi meðaltalið jafnar 
þessar sveiflur út og gefur hugmynd um leitni 
stofnsins.  Það er athyglisvert að sjá að svo 
virðist sem nýtt tímabil aukningar sé hafið 
hjá heiðagæsinni upp úr aldamótum eftir 
kyrrstöðu á síðasta áratug 20. aldarinnar.  
Hvað veldur er ekki gott að segja en 

mögulega er heiðagæsin að nema nýjar 
varplendur á láglendi og þannig brjóta af sér 
viðjar, en þess má sjá merki aðallega á 
Norðurlandi þar sem heiðagæsir verpa í 
auknum mæli á láglendi svo sem í Skagafirði, 
Öxarfirði og víðar.  Talningar á heiðagæsum 
eru taldar vera nákvæmari en á grágæsum 
og ekki um verulega vanáætlun að ræða þar 
eins og hjá grágæsum (Frederiksen o.fl. 
2004). 
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2. mynd.  Talningar á heiðagæsum á vetrar-
stöðvum þeirra á Bretlandseyjum.  Punktarnir sýna 
talningar og línan er 5 ára hlaupandi meðaltal 
talninganna (byggt á gögnum frá The Wildfowl & 
Wetlands Trust). 

 
Ástand heiðagæsastofnsins verður að 

segjast vera mjög gott og hefur hann u.þ.b. 
tífaldast frá því að talningar hófust 1950.  
Veiðiþungi er mun minni en á grágæs og 
stofninn virðist standa vel undir þeim.   
 
Blesgæs 

Talningar á blesgæsum fara fram vor og 
haust en það er helst vortalningin sem notuð 
er. Síðasta vortalning sem birt hefur verið er 
frá vorinu 2006 og var stofninn þá metinn um 
24.900 fugla sem er það lægsta síðan 1988.  
Stofni grænlensku blesgæsarinnar hefur 
hrakað mjög síðan vorið 1999 þegar hann var 
um 35.500 fuglar og er ástæðan fyrst og 
fremst afar lélegur varpárangur mörg 
undanfarin ár, en fjöldi unga í stofni nær ekki 
að bæta upp dauðsföllin (Fox & Francis 
2006).  Sökum þessa var blesgæsin friðuð 
hér á landi vorið 2006. Ólíklegt er að stofninn 
stækki aftur, þrátt fyrir friðun, nema breyting 
verði á viðkomu. Stöðvun veiða á Íslandi 
hægir hins vegar á hnignun stofnsins á 
meðan viðkomubrestur er viðvarandi. Skráð 
veiði hér á landi á blesgæs fyrir veiðibann 
(1995-2005) var mjög jöfn 3291±255 en 
vegna fækkunar í stofninum óx hlutfall 
veiddra hratt. 
 
Helsingi 

Heildartalningar á helsingjum fara fram á 
vetrarstöðvunum á um fimm ára fresti að 
vori.  Þess á milli eru helsingjar taldir á hluta 
vetrarstöðvanna auk þess sem þeir hafa 
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stundum verið taldir hér á landi síðustu ár að 
vorlagi af Arnþóri Garðarssyni, prófessor við 
Líffræðistofnun Háskóla Íslands.   

Í mars árið 2003 var síðasta 
heildartalning að vori og var stofnstærð 
grænlenska helsingjans þá áætluð um 56.000 
fuglar og var það um 6 % aukning frá síðustu 
talningu  þar á undan, árið 1999.  Næsta 
heildartalning verður vorið 2008.  Helsingja-
stofninn hefur verið í nær stöðugri aukningu 
frá því talningar hófust um 1960, en þá voru 
þeir einungis um 10.000 (Worden o.fl. 2004).  

Helsingjar eru orðnir íslenskir varpfuglar 
þó í litlum mæli sé.  Frá því upp úr 1990 hafa 
þeir orpið í Skaftafellssýslum og er það hægt 
stækkandi stofn.  Þá bárust fregnir af 
helsingjapari með unga í Skagafirði sumarið 
2007 auk þess sem óstaðfestar fregnir hafa 
borist af helsingjavarpi af fleiri stöðum. 

Ástand grænlenska helsingjastofnsins 
verður að segjast vera mjög gott og veiði úr 
honum hlutfallslega lítil.  Hann virðist því 
standa vel undir núverandi veiðiálagi.  
Íslenski varpstofninn fær aukna vernd með 
því að upphafi veiðitíma hefur verið seinkað 
til 25. september á helstu varplendum hans, 
en það er í Austur- og Vestur 
Skaftafellssýslum. 

 
Margæs  

Talið er að allur stofn margæsa sem 
hefur vetursetu í Evrópu (einkum á Írlandi) 
og verpur í Norðaustur Kanada hafi viðdvöl 
hér á landi að vorlagi. Á haustin fer einhver 
hluti stofnsins beint á vetrarstöðvar án 
viðkomu hér. Talning á margæsum fer fram í 
október þegar meiri hluti stofnsins er kominn 
til Strangford Lough á Norður-Írlandi. Þangað 
hópast allt að 80% stofnsins í byrjun október. 
Síðan 2002 hefur Náttúrufræðistofnun 
Íslands, í samvinnu við WWT, talið margæsir 
á Íslandi um leið og þær eru taldar á 
vetrarstöðvum. Að þessu sinni fór talningin 
fram 7. október og fundust 4540 margæsir á 
Íslandi. Samantekt talningar á Írlandi er ekki 
að fullu lokið, en fyrstu vísbendingar voru að 
stofninn teldi nú a.m.k. 37.000 fugla. 
Margæsum hefur fjölgað verulega á síðustu 
fimm árum og hefur stofninn stækkað úr 
21.000 fuglum 2002 í um og yfir 30.000 árin 
2003-2006. Sumarið 2006 var afburða lélegt 
varpár og nær engir ungar skiluðu sér á 
vetrarstöðvar. Sumarið 2007 var varpárangur 
hins vegar með besta móti og hefur stofninn 
aldrei mælst jafn stór síðan talningar hófust 
um 1960. 
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Guðmundur A. Guðmundsson 
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Margæsir á flugi     Ljósmynd AÞS 
 
 

Varpárangur gæsa á Héraði 2007 
Hér á landi verpa árlega, grágæs og 

heiðagæs. Helsingjar verpa takmarkað og í 
litlum mæli.  Ýmsir þættir hafa áhrif á 
varpafkomu gæsanna og getur tíðarfar verið 
afgerandi orsakavaldur.   

Árlega koma hret á varptíma einkum á 
norður- og austurlandi.  Grágæsavarp virðist 
hafa sloppið að mestu undan neikvæðum 
áhrifum tíðarfars en líkur eru á því að varp 
heiðagæsa hafi tekist misjafnlega.   



 5

Svo vildi til árið 2006 að eggjataka var 
með minna móti og sumstaðar engin af ótta 
bænda og annarra landeigenda við 
“Fuglaflensu” í kjölfar umræðu en heldur 
virtist vera tekið meira af eggjum vorið 2007.  
Minni eggjataka ætti að koma stofnum gæsa 
til góða. 

Fylgst er árlega með framvindu 
grágæsavarps með heimsókn í hreiður til að 
meta afkomuútlit.  Að jafnaði voru 4,2 egg í 
hreiðri vorið 2007 (n 113 hreiður) sem er fín 
frjósemi.  Afföll unga geta verið mikil yfir 
sumarið.  Fylgst er með þróun á fjölda unga 
með hverju pari mánaðarlega þar til gæsirnar 
yfirgefa landið að mestu upp úr miðjum 
október.  Að jafnaði reyndist ungafjöldinn 3,3 
sem er fækkun upp á 0,9 unga miðað við 
meðaleggjafjölda í maí (676 pör með 2195 
unga).  

 

 
Grágæs með unga     Ljósmynd AÞS 
 

Lausleg úttekt á heiðagæsavarpi vorið 
2007 bendir til að það sé í góðu meðallagi.  
Að meðaltali voru 3,8 egg í hreiðri (n 322 
hreiður).  Aðeins náðist að greina 72 pör með 
unga yfir sumarið.  Pörin voru með 173 unga 
sem  gefur 2,4 unga að meðaltali á hvert par.  
Það gefur til kynna að afföll hafa verið 1,4 hjá 
heiðagæsaungum sem er mun meira en  hjá 
grágæsum miðað við meðaleggjafjölda í 
hreiðri á varptíma. 

Skotveiðimenn mega búast við 
viðsættanlegu veiðihausti þetta árið ef að 

líkum lætur eins og alltaf.  Með hófsemi og 
virðingu fyrir bráð og umhverfi í veganesti er 
veiði um ókomna tíð best tryggð. 

Framvegis er stefnt að því að fyrir liggi 
svipuð samantekt um varp og afkomu gæsa 
sem  miðlað verður á veiðimenn og listafólk 
“Gæsafrétta”.  

HWS 

 

Ungahlutfall í veiði 
Árið 2006 veitti Veiðikortasjóður 

Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen hf. styrk 
í verkefnið „Vöktun á ungahlutföllum í 
veiðistofnum gæsa og anda með 
aldursgreiningu vængja úr veiði“.  Frá árinu 
1993 hefur höfundur safnað vængjum af 
öndum og gæsum frá veiðimönnum víðsvegar 
að af landinu.  Vængirnir hafa verið flokkaðir 
eftir tegundum og aldurshópum, þ.e. annars 
vegar ungfuglar á fyrsta ári og hins vegar 
eldri fuglar.  Markmið þessara rannsókna er 
að vakta varpárangur gæsastofnanna en 
hlutfall unga í veiði gefur vísbendingu um það 
hvernig varp tegundanna hefur gengið.  
Söfnun og greining anda- og gæsavængja 
hefur farið fram nær samfellt síðan 1993, þó 
féll greining niður 2001 og 2002.  Höfundur 
hóf greiningar á vængjum 1993 sem 
starfsmaður hjá Veiðistjóraembættinu (nú 
Veiðistjórnunarsvið Umhverfisstofnunar) og 
fluttust þær á Náttúrufræðistofnun Íslands 
1995 - 2000 er höfundur starfaði þar.  Þá 
féllu greiningar niður í tvö ár þar til höfundur 
hóf greiningar á gæsavængjum að nýju 2003 
í samvinnu við Halldór Walter Stefánsson, en 
aðstöðuleysi og sú staðreynd að þær hafa 
verið kostaðar af athugendum hafa hamlað 
nokkuð umfangi og m.a. þess vegna hefur 
söfnun og greining andavængja verið látin 
mæta afgangi.  Samantekt á niðurstöðum 
greininganna má sjá í Arnór Þ. Sigfússon 
2000, Morten Frederiksen og Arnór Þ. 
Sigfússon 2004 og einnig Arnór Þ. Sigfússon 
2005.  Helstu niðurstöður eru þær að góð 
samsvörun er milli ungahlutfalls í veiði og 
þess sem mælt er í gæsahópum á 
vetrarstöðvunum sem bendir til að báðar 
aðferðir gefi okkur góða vísitölu yfir 
ungaframleiðslu í stofnunum.  Ungahlutfall er 
nokkuð mismunandi eftir tegundum.  Það er 
hæst hjá grágæsum, rúm 40%, heiðagæs er 
nokkuð lægri eða rúm 33% og blesgæs er 
einnig með um 33% að meðaltali þó 
undanfarin ár hafi það lækkað mjög.  Hjá 
helsingjanum er hlutfallið um 26% að 
meðaltali  (Arnór Þ. Sigfússon 2000. Morten 
Frederiksen og Arnór Þ. Sigfússon 2004). 

Í síðasta Gæsakvaki (Arnór Þ. Sigfússon 
2005.) var fjallað um ungahlutfall í veiði fram 
til 2004.  Hér hafa nú bæst við þrjú ár til 
viðbótar, 2005 – 2007 en þar sem ekki hafa 
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enn borist allir vængir 2007 þá er þar um 
bráðabirgðaniðurstöður að ræða sem gætu 
breyst eitthvað.   

Í 1. töflu má sjá fjölda vængja sem 
greindir voru hvert ár.  Hlutfall milli tegunda í 
vængjasýninu endurspeglar nokkuð vel 
hlutfall tegunda í veiði samkvæmt 
veiðiskýrslum frá veiðimönnum sem sjá má á 
vef Umhverfisstofnunar http://www.ust.is/-
Veidistjornun/Almennt/Veiditolur/ en þó er 
yfirleitt hlutfallslega heldur minna af helsingja 
í vængjasýninu en er í veiðinni (Arnór Þ. 
Sigfússon 2007)  

 
Tafla 1.  Fjöldi vængja sem greindir voru. 

 Vængir 
2005 

Vængir 
2006 

Vængir 
2007 

Grágæs 473 1052 1168 
Heiðagæs 326 410 415 
Blesgæs 93 0 0 

Helsingi 38 11 112 

 
Eins og sjá má á 1. mynd þá er 

ungahlutfallið hjá grágæsum 2005 og 2006 
tiltölulega lágt og nokkuð undir meðallagi.  
Meðal hlutfall unga í grágæsaveiðinni frá 
1993 til 2006 er 40,7% (95% öryggismörk; 
38,6-42,8%). 

 

11
68

10
52

47
3

13
67

81 33
6

12
41

91
6

24
39

11
78

14
56

99
7

13
67

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Ár

1168

 
Mynd 1.  Hlutfall grágæsaunga í vængjasýnum.. 

 
Hlutfall unga í grágæsaveiðinni þessi tvö 

ár er með því lægsta sem greinst hefur, 
aðeins árið 1999 verið lægra þó ekki muni 
þar miklu.  Þetta bendir til að varpárangur 
grágæsa 2005 og 2006 hafi verið með lélegra 
móti.  Tvö árin þar á undan, 2003 og 2004 
var varpárangur hins vegar yfir meðallagi, 
sérstaklega 2004 sem var hæsta hlutfall unga 
sem greinst hefur í veiðinni hingað til, eða 
rúm 48%.  Bráðabirgðaniðurstöður fyrir 2007 
benda aftur á móti til að það hafi verið mjög 
gott varpár hjá grágæsinni og álíka gott og 
var 2004 

Eins og sjá má á 2. mynd þá er 
ungahlutfallið hjá heiðagæsinni tiltölulega 
lágt árin 2005 til 2007  og nokkuð undir 
meðallagi.  Meðal hlutfall unga í heiðagæsa-
veiðinni frá 1995 til 2006 er 29,9% (95% 
öryggismörk; 23,1-36,7%). 
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Mynd 2.  Hlutfall heiðagæsaunga í vængjasýnum. 

 
Eftir mjög gott varpár 2004 þá eru þetta 

þrjú ár í röð þar á eftir sem vísbendingar eru 
um að varp heiðagæsa hafi verið undir 
meðallagi og var 2005 sérstaklega lélegt.  
Árið 2004 var aftur á móti það annað hæsta 
sem sést hefur frá upphafið mælinga.  Lægra 
ungahlutfall eftir rárið 2000 gæti líka stafað 
af því að í stofni í vexti eins og heiðagæsa-
stofninum þá geti hlutfall geldfugla verið að 
aukast og þannig að lækkun á ungahlutfalli 
stafar ekki endilega bara af lélegra varpi. 

Ungahlutfall hjá blesgæs er sýnt í 3. 
mynd.  Þar sem veiðar á blesgæsum voru 
bannaðar 2006 eru hlutföll unga sem sýnd 
eru fyrir 2006 og 2007 mæld með fjarsjá á 
ökrum og túnum þannig að þau eru ekki 
sambærileg við fyrri athuganir.  Ungahlutfall í 
veiðinni 2005 var nokkuð gott samanborið við 
árin þar á undan, en hafa verður í huga að 
sýnastærð var með minna móti, einungis 93 
fuglar.  Árið 2006 var svo aldurshlutfallið í 
ökrum og túnum einungis um 7% sem er 
mjög lélegt en heldur betra 2007 eða um 
10%.  Helst þyrfti þetta hlutfall að vera yfir 
15% ef vel ætti að vera.  Ekki er við því að 
búast að blesgæsastofninn stækki mikið 2006 
og 2007 þrátt fyrir friðunina. 
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Mynd 3. Hlutfall blesgæsaunga í vængjasýnum 

(bláar súlur) og í ökrum (gular súlur) 

 
Ungahlutfall helsingja er sýnt á 4. mynd.  

Sum árin er sýnið afar lítið og því vart 
marktækt, þannig voru t.d. einungis 11 
helsingjar greindir 2006.  Meðal ungahlutfall 
helsingja í veiðinni er um 29% sem er svipað 
og hjá heiðagæsinni en mun lægra en hjá 
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grágæs.  Árið 2007 hafa borist 112 
helsingjavængir og er ungahlutfallið 33% 
sem er heldur yfir meðallagi og bendir til að 
þetta hafi verið gott varpár hjá helsingjanum. 
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Mynd 4. Hlutfall helsingjaunga í vængjasýnum  

 
Hlutfall gæsaunga í vængjasýnunum hjá 

öllum tegundum er alltaf hærra en mælist í 
stofnunum á vetrarstöðvum og síðsumars 
með sjónaukum hér.  Þetta stafar líklega af 
því að veiðanleiki unga og fullorðinna gæsa 
er ekki sá sami og hlutfallslega meira veiðist 
af unga en fullorðnum gæsum.  Engu að síður 
er fylgni milli hlutfalls unga í vængjasýni og á 
vetrarstöðvunum mjög góð (Morten 
Frederiksen og Arnór Þ. Sigfússon 2004). 

 
Heimildir 

Arnór Þ. Sigfússon  2000.  Gæsarannsóknir 
og skotveiðimenn.  SKOTVÍS 6(1): 29-
34 

Arnór Þ. Sigfússon 2005.  Ungahlutfall í veiði.  
Gæsakvak, Fréttabréf gæsaáhuga-
manna, 1: 4-5.   

Arnór Þ. Sigfússon 2007.  Greining á anda- 
og gæsavængjum úr veiði 2006.  
Skýrsla, VST, Reykjavík 2007 

Morten Frederiksen og Arnór Þ. Sigfússon 
2004.  Greining á anda- og 
gæsavængjum úr veiði 1993- 2000.  
Skýrslur Náttúrufræðistofnunar Íslands 
NÍ-03009. Reykjavík 2004. 

AÞS 

_______________ 
 

Ástir samlyndra hjóna 
Á myndinni hér að neðan má sjá 

grágæsahjón í túni við bæinn Kornsá í 
Vatnsdal í apríl 2007.  Þau bera hálshringina 
SFF (gassinn) og SHZ (gæsin) og voru merkt 
sumarið 2000 í Flóðinu, neðar í Vatnsdalnum 
ásamt rúmlega hundrað öðrum grágæsum.  
Síðan þá hafa þau sést saman  í Skotlandi og 
á Orkneyjum nær árlega.  Haustið 2004 sást 
aðeins gassinn við Helgavatn í Vatnsdal en 
þetta er í fyrsta skiptið sem gæsin sést hér 
síðan hún var merkt.  Þegar hjónin voru 
merkt árið 2000 voru þau að minnsta kosti 
ársgömul, en eftir að ársgamlar gæsir hafa 
fellt fjaðrir í fyrsta sinn er ekki hægt að 
greina þær frá eldri gæsum lengur. 

 
 

AÞS 

_______________ 
 
 
 
 

 

 

Merktar grágæsir í túni við Kornsá í Vatnsdal       Ljósmynd AÞS 
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Gæsaveiðimenn 
Beiðni um gæsavængi!!! 

 
Stefnt er að því að safna áfram 

gæsavængjum til greininga haustið 2008 og 
eins og áður þá treystum við á veiðimenn, að 
þeir útvegi okkur gæsavængi.  Annað hvort 
getum við mætt á staðinn ef því verður við 
komið og aldursgreint aflann eða þið getið 
sent til okkar annan vænginn af þeim fuglum 
sem þið skjótið. Vinsamlegast hafið samband 
við Arnór Þ. Sigfússon í síma 8434924 eða 
ef þið eruð á Austurlandi þá hafið samband 
við Halldór W. Stefánsson í síma 4712553 
og 8465856.  Þið getið einnig sent okkur 
tölvupóst á arnor.sigfusson@vst.is og 
doco@mi.is. 

Ef vængir eru geymdir og sendir þá má 
ekki geyma þá lengi í plasti því þannig úldna 
þeir strax.  Best er að leyfa þeim að þorna og 
setja svo í pappakassa.  Ef vængir eru 
höggnir af þá sendið alltaf vængi sömu megin 
af öllum fuglunum, t.d. hægri væng.  Látið 
fylgja með nafn, síma, heimilisfang og/eða 
netfang og hvenær gæsirnar voru veiddar og 
á hvaða stað eða veiðisvæði t.d. skv. 
veiðidagbók veiðistjórnunarsviðs UST. 
 

Arnór Þ. Sigfússon og Halldór W. Stefánsson 

Blesgæsafjölskylda 
Á myndinni hér að neðan sem tekin var á 

Hvanneyri í Borgarfirði haustið 2006 má sjá 
blesgæsapar með 5 unga.  Ef grannt er 
skoðað má sjá að annar fullorðni fuglinn, sá í 
miðjum hópnum, er með hálshring og með 
því að stækka myndina mátti lesa að á 
honum stendur H8C.  Þetta er karlfugl sem 
merktur var sem fugl á fyrsta ári að 
Hvanneyri í apríl 1999.  Þetta er í fyrsta sinn 
sem hann sést með unga og er hann með 
myndarlega fjölskyldu.  Kerla hans er öftust í 
hópnum. 

AÞS 

_______________ 
 

Þakkir 
Þær niðurstöður sem kynntar eru hér í 

Gæsakvaki byggja á óeigingjörnu framlagi 
fjölda veiðimanna og fuglaáhugamanna sem 
hafa útvegað okkur gæsavængi og sent okkur 
inn fréttir og talningar af gæsum.  
Aðstandendur Gæsakvaks eru innilega 
þakklátir fyrir það og vonast til að áframhald 
verði á þessu samstarfi. 

 
Arnór Þ. Sigfússon og Halldór W. Stefánsson 

 

 

 

Blesgæsafjölskylda á flugi          Ljósmynd AÞS 
 
 
 
 
 
 
© 2007 Gæsakvak. 

Gæsakvak er rafrænt fréttabréf gæsaáhugamanna.   

Ritstjóri og ábyrgðarmaður er Arnór Þórir Sigfússon, Skaftahlíð 28, 105 – Reykjavík.   

Ekki er heimilt að vitna í greinar í Gæsakvaki nema með leyfi höfunda.  

Netfang: gaesafrettir@gmail.com.   
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