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Blisgås Anser albifrons
White-fronted goose

Blisgåsen yngler på tundraen nord for trægrænsen 
i Rusland, Nordamerika og Vestgrønland. To 

underarter overvintrer i Vesteuropa. Anser albifrons 
albifrons yngler i det nordligste Rusland, og en del 
af bestanden overvintrer i Nordvesteuropa, primært 
i Holland (Mooij m.fl. 1999). Den noget mindre 
bestand af grønlandsk blisgås, A. a. flavirostris, over-
vintrer primært på De Britiske Øer (Fox m.fl. 1999). 
I Danmark ses blisgæs fra den sibiriske bestand på 
træk om efteråret, primært på Bornholm, og nogle få 
hundrede overvintrer på lokaliteter i den sydlige del af 
landet (Jørgensen m.fl. 1994).

Mærknings- og genmeldingsdata
I Danmark er der blot ringmærket 7 blisgæs i hhv. 
1973, 1990, 1991 og 1996, alle på Christiansø. Én af 
de mærkede fugle er genfundet få dage efter mærknin-
gen på samme lokalitet. I Danmark er der desuden i 
perioden 1952-2002 genfundet 26 blisgæs, mærket i 
udlandet. De ringmærkede blisgæs er ikke racebestemt 
på mærkningstidspunktet.

Træk og overvintring
Fugle fra den russiske bestand forlader yngleområdet 
i september og starten af oktober (Mooij m.fl. 1999). 
De fugle, som har kurs mod Nordvesteuropa, trækker 
primært syd om Østersøen til overvintringslokaliteter 
i Holland, Belgien og det nordlige Tyskland (Mooij 
m.fl. 1999). Størstedelen af de ringmærkede blisgæs, 
som er fundet i Danmark, er mærket i Holland i vin-
terperioden (fig. 1). De fleste er fundet i Danmark i 

Fakta Facts

Mærkninger Birds ringed  7

Genmeldinger Recoveries
Antal genmeldinger No. of recoveries 1
  -heraf uden for Danmark Recovered abroad 0
Antal fugle No. of individuals 1
  -heraf mærket som unger Ringed as chicks 0
Genmeldingsandel Proportion recovered 14 %
Mærket i udlandet og genmeldt i Danmark 26
Ringed abroad and recovered in Denmark

Fig. 1. Mærkningslokaliteter for blisgås ringmærket i udlandet 
og genfundet i Danmark (n=26). Linjer forbinder mærknings- og 
genmeldingssted. Ringing sites for white-fronted goose ringed abroad 
and recovered Denmark (n=26). Lines connect ringing and recovery site.
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oktober og december i en efterfølgende sæson. Med en 
enkelt undtagelse er alle fundet i landets sydlige halv-
del, og fire er fundet på Bornholm (fig. 2). I Danmark 
er der desuden fundet en fugl i december, som to år 
forinden var mærket i det sydlige England, hvor en 
mindre del af de russiske fugle overvintrer (Mooij 
m.fl. 1999). I Danmark overvintrer nogle få hun-

Fig. 2. Genfundslokaliteter for blisgås ringmærket i udlandet og 
genfundet i Danmark (n=26). Linjer forbinder mærknings- og 
genmeldingssted. Recovery sites for white-fronted goose ringed abroad 
and recovered in Denmark (n=26). Lines connect ringing and recovery 
site.
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England
Grønland

Mærket ringed

Holland

drede blisgæs på Fyn, Langeland, Sjælland, Lolland og 
Falster (Mooij m.fl. 1999). Den vigtigste lokalitet er 
Gyldensten-området på Nordfyn, som dog i dag huser 
færre fugle end i midten af 1900-tallet (Jørgensen m.fl. 
1994). I februar-marts trækker fuglene atter retur mod 
yngleområderne, og efter midten af april ses arten sjæl-
dent i Danmark (Mooij m.fl. 1999). 

Grønlandske blisgæs er meget sjældne vintergæster 
i Danmark (Olsen 1992). Én ringmærket fugl fra den 
grønlandske bestand er genfundet i Danmark. Fuglen 
blev mærket som ungfugl i Vestgrønland i 1950 og 
genfundet ved Nakskov om efteråret i 1952.

English summary
In Denmark most white-fronted geese are seen on Bornholm 
in the autumn, with only a few hundred wintering, mainly 
in southern parts of Denmark. Seven birds have been rin-
ged, all at Christiansø. One was recovered a few days later 
close to the ringing site. Twenty-six geese ringed abroad have 
been recovered in Denmark, most ringed during the winter in 
the Netherlands and recovered in Denmark in a subsequent 
autumn or winter. One white-fronted goose ringed in south-
ern England was recovered in Denmark, as was one ringed 
in western Greenland. The white-fronted geese depart from 
Denmark in February–March. 




