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Utredning skyddsåtgärder för flyttgäss  
Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att utreda åtgärder för att få bort flyttgäss från 
Kalmarsand och Ekilla. Prioriterade åtgärder har tagits fram i samråd med Norrtälje kommun och 
Håbo kommuns viltvårdare.  

Följande åtgärder rekommenderas: skyddsjakt med startpistol, trägäss på strand och bryggor. 
Daglig städning av bryggor och stränder.  
 
Analys av åtgärder:  

Skyddsjakt eller skrämselskott Norrtälje kommuns erfarenhet visar att skyddsjakt främst bör göras 
under häckningssäsong (april-maj) för att det ska ha någon långvarig effekt.  
 
Då Håbo kommun inte utmanas av häckande gäss rekommenderas istället skrämselskott med 
startpistol fyra gånger per dag. Avskjutning har enligt Håbo kommuns viltvårdare samma effekt som 
skrämselskott. Att skjuta bort gäss med kunskap om att skrämselskott ger samma verkan är således 
inget alternativ.  
 
Skrämselskott genomförs av kommunens viltvårdare på uppdrag av gata- och parkavdelningen som 
beställer arbetet inför varje säsong. Det tar cirka en vecka att skrämma bort gässen. 

Högtalare med skrämselljud:  
Kalmarsand ligger i tätbebyggt område. Tidigare erfarenhet från båtklubben är att grannar störs av 
ljudet. Att installera något som i efterhand kan behöva tas ner är kostsamt. Om skrämselskott 
rekommenderas av viltvårdare bör effekten av detta ha samma verkan som installation av ljud varför 
denna åtgärd väljs bort.  
 
Flygande örnar 
Har provats av flertalet kommuner men har kortvarig effekt. Gässen synar bluffen.    

Trägäss  
Norrtälje kommun tipsade om trägäss som skruvas fast på bryggorna. Gässen sätts i par vilket brukar 
få andra gäss att lämna paren i fred. Åtgärden kommer provas på Kalmarsand 2021.  

Kratta och spola bryggor 
Under den period gässen anländer och tills skrämselskotten haft verkan krattas och spolas bryggor 
från gässavföring. Åtgärden är en del av ordinarie skötsel och sker i sampel med kommunens 
viltvårdare.  
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