Trondheim 20.7.2015

Til gåsejegere på Vega 2015
TIDLIG JAKTSTART - INNSAMLING AV OPPLYSNINGER FRA SKUTTE GJESS
NINAs prosjekt på effekter av en tidlig jaktstart videreføres i 2015. Som tidligere ønsker jeg derfor å
gjennomføre enkelte undersøkelser i forbindelse med jaktstart på Vega. Opplegget er det samme
som tidligere - ring meg hvis du skyter gås en av de første dagene av jakta, og fyll ut og send inn det
vanlige skjemaet når jaktsesongen er over.
Jakta vil i år starte 26. juli med kveldsjakt på Vega. For nærmere opplysninger vises til informasjon på
kommunes hjemmesider eller på vegajakt.no.
Denne rapporteringen skjer i samarbeid med grunneierlagene.
Hva kan jegerne hjelpe oss med?
1. I år vil jeg være på Vega de tre-fire første jaktdagene for å kunne undersøke gjess som blir skutt
(alder, kondisjon, fjærutvikling m.m.).
2. Skyter dere ei gås med halsing, ber jeg dere si fra om det! Slike gjess er fullt lovlige å skyte!
Ta evt. et bilde av buksiden på den og send det til meg.
3. Hvis du skyter gjess som jeg ikke kan undersøke der og da, ta gjerne bilder av gjessene som vist
på side 2. Ikke for mange på en gang!
Arne Follestad

HUSK: Meld fra om skutte gjess på telefon 934 66 704,
så vil vi komme og undersøke gjessene du har skutt.

Bilder kan du sende til arne.follestad@nina.no

Hvordan se forskjell på en årsunge og ei voksen gås? Årsungen til venstre har avrunda fjær, som
et fiskeskjellsmønster, mens de voksne har breie fjær med tvert kant, som gjør at den ser tverrstripet
ut på oversiden. Har den svarte bukfjær regnes den som ”voksen”, men vær obs på at mage ettårige
gjess helt kan mangle slike. Årsungene skifter til nye fjær i løpet av seinhøsten, og etter det er det
vanskelig å skille årsungene fra eldre gjess!

Hvis du kan ta bilder av gjessene som vist under, fra både ryggsida og buksida, kan jeg gruppere
gjessene i tre kategorier, voksne/gamle gjess, årsunger – og ett-årige. Utgangspunktet for dette er
antall svarte fjær i buken. Årsunger har ingen svarte fjær. Ettåringer har som regel ingen eller bare
noen få, som regel ikke mer enn 10-15 (20). Eldre har flere, noe godt over 100. På bildet under, som
viser buksiden, er de to til venstre klart voksne (mange svarte fjær i buken), mens de tre til høyre
mangler svarte fjær eller har bare noen få, og kan se ut som årsunger.

Ser en derimot på bildet under, tatt av ryggsida, er det tydelig at det bare er den i midten som er
årsunge (avrunda fjær på ryggen), slik at de to lengst til høyre med tverrstripete fjær, er ett-åringer.

Å skille gjessene på denne måten er viktig for å kunne se i hvilken grad en i den tidlige jakta feller
ikke-hekkende gjess eller kull (både de voksne foreldrefuglene og årsungene).

