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Gås- och Transkador på grödor i jordbruket.
Information till lantbrukare i Skåne 2016.
Bakgrund
Under de senaste decennierna har flera arter av gäss men även svanar ökat dramatiskt
samtidigt som deras flyttrutter har förändrats. För lantbrukare i delar av Skåne innebär denna
utveckling att arbetet med att freda sina grödor från gäss har blivit ett betungande arbete under
stora delar av odlingssäsongen!
Vad kan jag själv göra för att förebygga skador och vilken hjälp finns att få?
Grundansvaret för genomförande av förebyggande åtgärder för att förhindra skada på gröda
ligger på lantbrukaren. Förebyggande åtgärder kan ske genom jakt, skyddsjakt och olika
skrämningsaktiviteter. Det är också viktigt att tänka på skyddsjakten när man som
markägare skriver arrendekontrakt för jakt. Länsstyrelsen kan genom skrämningskonsulent Göran Frisk ge råd om tillvägagångssätt, utrustning m.m. I nordöstra delen av
Skåne kan skrämningskonsulenten också låna ut viss skrämningsutrustning.
Skadeersättningarna för skador av grågås är starkt begränsade, eftersom det numera är
allmän skyddsjakt på växande gröda. OBS samordna gärna skyddsjakt med grannar
Om de inledande förebyggande insatserna inte får avsedd effekt (och då skyddsjakt inte
beviljats), skall lantbrukaren kontakta skrämningskonsulenten, informera om vilka
åtgärder man vidtagit och diskutera vilka åtgärders som planmässigt är lämpliga att
genomföra för att förhindra eller minimera skadan.
Skador ska också besiktigas och värderas av en av länsstyrelsen utsedd besiktningsman.
Kontakta skrämningskonsulenten. Är det lönt att anmäla skador till länsstyrelsen?
Ja det är det! Även om man inte får hela skadan ersatt så arbetar länsstyrelsen aktivt för att
få ökade anslag till viltskador. Anmäl även skador av svanar. Länsstyrelsen arbetar också
med avledningsåkrar ”gåsåkrar” kontakta Hans Cronert för mer info om ersättningar
m.m.
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Problem med tranor.
Rekommendationer till bygdens lantbrukare angående rastande tranor i
Kristianstads Vattenrike våren 2016.
Trangruppen har under flera års tid arbetat för att minimera konflikten mellan jordbruket
och de tranor som brukar stanna till under vårflyttningen. Viltskadeförebyggande medel
har erhållits från Naturvårdsverket. Lagerhusföreningen sponsrar även i år med
tranfoder. För att minska skadorna på åkermark kommer vi även i år att försöka mata in
tranorna i Yngsjöområdet, i första hand till nedlagda åkrar inom naturreservatet vid
Pulken.
Carl Andersson (0703-23 54 14) samordnar matningen, och har även kontakter med
lantbrukare som utför matningen, skulle aktualiseras på ytterligare platser tag kontakt
med Carl A.
”Gåskarl” Göran Frisk (0708-55 31 55) kommer att vara behjälplig med att
tillhandahålla skrämmor och ge råd om skrämning enligt punkten 2 nedan blir aktuell.
Trangruppen lämnar följande rekommendationer till lantbrukare:
1) Flockar på några hundra tranor (upp till 50 per hektar) kan under ett par dagar uppehålla
sig på ett nysått korn- eller vetefält utan att vålla några kännbara skador på grödan.
Tranorna orsakar inte skador på vallar, stubb av majs, spannmål eller på fjolårsfält med
spill av potatis.
2) Det är positivt om skrämningsaktioner kan minimeras, men har inte tranorna lämnat ett
nysått fält efter ett par dagar bör det vara acceptabelt att skrämningsaktioner genomförs.
3) Senarelagd sådd kan vara ett alternativ för att minimera/undvika skador, men är
naturligtvis inte så positivt för de rastande tranorna som vill fylla på bränslereserverna
inför den fortsatta flyttningen.
Bedömer du att skada uppkommit på grödan, skall du förfara som vid gåsskador och
Göran Frisk bör snarast kontaktas.
Kontakter på länsstyrelsen vid problem med fågelskador.
Göran Frisk, skrämningskonsult i Nordost, 0708-55 31 55
Peter Olsson, skrämningskonsult i Sydväst 0730-894874.
Eva Johansson, förvaltningsjuridiska sektionen, 040 / 044-25 25 66,
Anders Hallengren, vilthandläggare, 0708-385933
Hans Cronert, ekolog, Kristianstads Vattenrike, 0708-77 77 35
För Gåsgruppen och Trangruppen i Kristianstads Vattenrike
Hans Persson
LRF Kristianstads kommungrupp

Hans Cronert / Trangruppen/ Biosfärkontoret
Kristianstads kommun/Länsstyrelsen.

Ytterligare information påLRF Skånes hemsida, Jakt o Vilt - Gäss och övriga fåglar
och Viltskadecenter. http://www.lrf.se/Skane, http://www.viltskadecenter.se

