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Inngangur
Á síðustu árum hafa starfsmenn á Náttúrustofu Suðausturlands kannað áhrif gæsabeitar á uppskeru
í ræktarlöndum, sem valin voru í samstarfi við bændur á Suðausturlandi. Niðurstöður rannsókna
sem voru gerðar árin 2014—2017 hafa þegar verið kynntar í skýrslum og er hægt að nálgast á
heimasíðu Náttúrustofunnar (http://nattsa.is/utgefid-efni/). Í þeim var farið ítarlega yfir það helsta
sem vitað er um gróðurskaða af völdum grágæsa og heiðagæsa, fuglategunda sem helst bíta gras á
túnum á vorin og fram á sumar (Grétar M. Þorkellsson o.fl. 2015 og Kristín Hermannsdóttir o.fl.,
2015, 2017).
Gæsir eru taldar á haustin á vetrarstöðvum í Bretlandi. Samkvæmt talningum The Wildfowl and
Wetlands Trust haustið 2017 var íslenski grágæsastofninn 60.962 fuglar sem er 32,6% fækkun frá
haustinu 2016 og grænlensk-íslenski heiðagæsastofninn taldist 515.852 fuglar sem er 7,2% fjölgun
frá haustinu 2016 (Brides o. fl., 2018).
Í þessari skýrslu verður fjallað um rannsókn sem gerð var vorið 2018, framkvæmd hennar og
niðurstöður. Markmiðið var að meta uppskerutap á túnum á Suðausturlandi og áframhald
gagnasöfnunar til að fá ítarlegra yfirlit yfir áhrif gæsabeitar.

Mynd 1. Staðsetning túna á Suðausturlandi sem notuð voru í rannsóknir vorið 2018.
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1

Aðferðir og úrvinnsla

Í samráði við bændur voru þrjú tún valin í Sveitarfélaginu Hornafirði og eitt í Skaftárhreppi fyrir
verkefnið. Túnin eru á svæðinu frá Síðu og austur í Lón (mynd 1). Tún eru sérvalin því friða þarf þau
fyrir allri beit búpenings á meðan rannsókn stendur. Nánari lýsingar á túnum eru í viðauka A.
Tilraunareitirnir 18 voru settir niður á tún dagana 6.—10. apríl 2018.

Tilraunareitir í túnum
Tilraunareitir samanstanda af friðuðum reit og reit til viðmiðunar, en þar geta fuglar bitið að vild.
Reitapörum var fundinn staður á túnum af handahófi með því að kasta hæl tilviljunarkennt á túnið
og þar sem hann lenti voru reitirnir staðsettir. Yfir friðaða reiti voru sett járngrindarbúr með
hænsnaneti (mynd 2) sem fengin voru að láni frá Landbúnaðarháskóla Íslands. Búrin eru 0,8 m á
breidd og 1,5 m að lengd (1,2 m2). Lítil hætta var talin á að fuglar kæmust inn í friðaða reiti.
Viðmiðunarreitir voru staðsettir í 10 m fjarlægð í ákveðinni átt frá öllum reitum á hverju túni. Tafla
1 sýnir staðsetningu fimm túna sem notuð voru í rannsókninni í hnitakerfi WGS 84 og fjölda
tilraunareitapara í hverju túni.

Mynd 2. Tilraunabúr sett út á tún vorið 2018. Ljósm. KH, 6. apríl 2018.
Tafla 1. Staðsetning tilraunareita og GPS-hnit friðaðra reita.
Fjöldi tilraunareitapara

Breidd (N)

Lengd (W)

Prestsbakki

3

63.823568

-18.033024

Steinasandur

3

64.179733

-15.930306

Flatey

4

64.251214

-15.584143

Seljavellir

4

64.321916

-15.174327

Vík í Lóni

4

64.433165

-14.650020

Tún
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Dagana 18.—19. júní 2018 fóru fram uppskerumælingar á öllum tilraunareitum. Innan friðaðra reita
var eins metra löng spýta lögð niður og 20 cm breið grasræma klippt meðfram henni, samtals 0,2
m2 á hverjum stað (mynd 3). Samskonar ræma var klippt á viðmiðunarreitum. Uppskeran var vigtuð
og hæð stráa innan hvers reitar skráð. Grasið var fryst og sent til Landbúnaðarháskóla Íslands þar
sem það var þurrkað við 70°C og vigtað á ný þegar það var orðið þurrt. Uppskerumælingar úr
friðuðum reitum og viðmiðunarreitum voru bornar saman og parað t-próf notað til að meta
marktækni.

Mynd 3. Uppskerureitur ( 0,2 m2). Ljósm. KH, 19. júní 2018.

Fuglatalningar
Starfsmenn Fuglaathugunarstöðvar Suðausturlands sáu um fuglatalningar á vettvangssvæðum.
Hvert svæði var talið í 6—12 skipti á tímabilinu frá 6. apríl til 21. maí 2018. Talið var úr bíl á eða
nærri þeim túnum sem tilraunareitir voru staðsettir og var notast við sjónauka og fjarsjár.
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2

Niðurstöður

Uppskerumælingar
Mynd 4 sýnir samanburð á þurrefnisuppskeru (t/ha) af friðuðum reitum og viðmiðunarreitum fyrir
öll tilraunareitapörin. Í öllum tilfellum nema tveimur var uppskera meiri í friðuðum reitum heldur
en í viðmiðunarreitum. Töluverður breytileiki var á uppskeru túnanna með tilraunareitapörunum
sem má að mestu leyti rekja til breytileika í túngerðum.
Á friðuðum reitum reyndist þurrefnisuppskera vera 3,61 tonn þe/ha að meðaltali og á
viðmiðunarreitum að meðaltali 2,74 tonn þe/ha. Mismunur á þurrefnisuppskeru á friðuðum reitum
og viðmiðunarreitum var því 0,87 tonn þe/ha. að meðaltali og reyndist sá munur marktækur
(p<0,0001) samkvæmt pöruðu t-prófi. Uppskera var því 24% minni af viðmiðunarreitum þar sem
fuglar gátu bitið að vild (tafla 2).
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Friðað
Viðmið

5

Þurrefnisuppskera t/ha

4

3

2

1

0
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Flatey

4

1

2

3

Prestsbakki

1

2

3

Seljavellir

4

1

2

Steinasandur

Mynd 4. Samanburður þurrefnisuppskeru (t/ha) á tilraunareitapörum.
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Vík í Lóni
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Tafla 2. Meðaltal þurrefnisuppskeru (t/ha) og mismunur á þurrefnisuppskeru (t/ha) úr
tilraunareitapörum fyrir einstök tún ásamt áætluðu uppskerutapi af völdum gæsa.
Þe. uppskera
Þe. uppskera
friðaðir reitir t/ha. viðmiðunarreitir t/ha.

Tún
Prestsbakki
Steinasandur
Flatey
Seljavellir
Vík í Lóni
Meðaltal

3,09
2,19
5,12
3,83
3,33
3,61

Þe. uppskera
Uppskerutap %
mismunur t/ha.

2,09
1,75
3,41
3,14
2,89
2,74

1,01
0,44
1,72
0,69
0,44
0,87

33%
20%
33%
18%
13%
24%

Samanburður sýnir að í öllum tilfellum var meðalhæð stráa meiri í friðuðum reitum heldur en í
viðmiðunarreitum (mynd 5). Þegar grasið var skorið voru skráðar niður athugasemdir yfir reitina
eftir því sem ástæða þótti til (sjá viðauka B).
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1
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M

1

2

3

4

Seljavellir

M

1

2

3

M

Steinasandur

1
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3

4
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Mynd 5. Samanburður á meðalhæð stráa (cm) í tilraunareitapörum og meðalhæð (M) á hverjum
stað fyrir sig.
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Fuglatalningar
Tafla 3 sýnir fjölda fugla á hverju svæði, þegar talið var, en hvert svæði var talið 6-12 sinnum.
Tafla 3. Samanlagður fjöldi gæsa á eða nærri túnum með tilraunareitum vorið 2018 ásamt áætluðu
uppskerutapi af þeirra völdum fyrir einstök tún.
Dagsetning
6.4.2018
9.4.2018
12.4.2018
15.4.2018
18.4.2018
20.4.2018
22.4.2018
25.4.2018
27.4.2018
28.4.2018
29.4.2018
1.5.2018
2.5.2018
4.5.2018
5.5.2018
8.5.2018
21.5.2018
Samtals
Uppskerutap

Prestsbakki Steinasandur
0
55
396
0
515
0
638
80
29
857
96
1001
44
33
385
43
3710
90
296
7676
33%
20%

Flatey
0
189
0
2724
53
2699
617
1253
3890
14
5
0
11444
33%

Seljavellir
0
0
51
137
134
0
57
147
53
0
579
18%

Vík í Lóni
0
20
126
65
14
95
0
194
91
52
0
657
13%

Samtals
0
55
605
177
3441
839
2823
1531
0
2595
0
91
4275
0
3829
95
0
20356
24%

Heiðagæsin var lang algengust en lítið var af öðrum gæsategundum s. s. grágæs og helsingja. Hlutfall
heiðagæsa var alltaf >84%, nær oftast 90-100% en á Prestsbakka var ekki tilgreint hvaða tegund
gæsa var í túninu í fuglatalningunni og því ekki vitað um hlutfall heiðagæsa þar. Þá sáust 122 álftir í
túninu í Flatey. Aðrar fuglategundir sem ekki eru taldar skaðvaldar sáust einnig í litlum mæli s.s.
heiðlóa, þúfutittlingur, hrossagaukur, dúfa, stelkur og maríuerla.
Þurrefnisuppskera og fjöldi gæsa í hverju túni voru borin saman (mynd 6). Langflestar gæsir voru í
Flatey og þar reyndist einnig vera mest uppskerutap. Í Flatey var mest uppskera að meðaltali bæði
innan friðaðra reita og viðmiðunarreita. Þá var uppskerutap á Prestsbakka það sama og í Flatey en
á Prestsbakka voru fæstar gæsir taldar og hlutfallslegt uppskerutap því mun meira heldur en við var
að búast miðað við fjölda talinna gæsa. Minnst uppskerutap var í Vík í Lóni en þar reyndust vera
fleiri gæsir heldur en á Prestsbakka og á Seljavöllum. Minnst uppskera innan friðaðra reita og
viðmiðunarreita var á Steinasandi.
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Mynd 6. Fjöldi gæsa eftir talningardögum og meðaltal uppskerumælinga innan friðaðra reita og
viðmiðunarreita á hverju túni fyrir sig.
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Samantekt og umræða

Margir bændur á Suðausturlandi telja sig hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna þess að gæsir og
álftir éti töluvert af vorsprettu á túnum þeirra. Þessi rannsókn, sem hófst árið 2014, er tilraun til að
meta mögulegt tjón á þessu svæði. Hér er greint frá niðurstöðum frá árinu 2018.
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins (RML) hefur um nokkurt skeið unnið að gerð einfalds reiknilíkans
til þess að meta gróffóðurkostnað út frá gefnum forsendum á ákveðnu verðbili. Í líkani RML er
gróffóðurkostnaði skipt upp í 5 mismunandi liði (mynd 7). Forsendur sem hér eru gefnar miðast við
árið 2015 en samkvæmt þeim var kostnaður við gróffóðuröflun metinn á bilinu 38-59 krónur á kíló
þurrefnis. Kostnaður á rúllubagga er oft það einingaverð sem bændur nota í viðskiptum með
gróffóður. Með þessum forsendum kostar rúllan á bilinu 10.500-16.500 kr. Miðað er við rúllubagga
sem er 619 kg með 45% þurrefni og rúmþyngd 162 kg þe/ m3. Það er því gert ráð fyrir 279 kg af
þurrefni í heyrúllunni (Unnsteinn Snorri Snorrason, 2015).
Í ljósi niðurstaðna hér að framan voru dregnar saman tölur um mögulegt fjárhagstjón af völdum
ágangs gæsa. Á friðuðum reitum reyndist þurrefnisuppskera vera að meðaltali 3,61 tonn þe/ha og
á viðmiðunarreitum 2,74 tonn þe/ha. Mismunur þurrefnisuppskeru á friðuðum reitum og
viðmiðunarreitum var því 0,87 tonn þe/ha. Til að meta fjárhagslegt tjón af völdum ágangs gæsa er
hér miðað við ákveðið meðalverð á gróffóðri og kostnað við gróffóðuröflun (tafla 4). Rétt er þó að
taka fram að þessar tölur eru aðeins til hliðsjónar og miðast við meðalverð á gróffóðri og kostnað
við gróffóðuröflun árið 2015.
Ef gert er ráð fyrir að dæmigerð heyrúllu innihaldi 279 kg af þurrefni má ætla að u.þ.b. 3,1 heyrúllur
að meðaltali hafi tapast á hektara, á þeim túnum sem hér um ræðir. Við útreikninga á mögulegu
fjárhagstjóni vegna ágangs gæsa falla út nokkrir kostnaðarliðir, svo sem rúllubinding, flutningur og
vélavinna en undir hana fellur sláttur, snúningur og rakstur. Eftir stendur kostnaður við
ræktunarland og áburð. Áburður er stærsti einstaki kostnaðarliður við gróffóðuröflun en
áburðardreifingin er hluti af áburðarkostnaði og þar er líka sá kostnaður sem fellur til við dreifingu
á búfjáráburði, endurræktun og kölkun (Unnsteinn Snorri Snorrason, 2015).

Mynd 7. Sundurliðun kostnaðar við eina heyrúllu. Mynd Unnsteinn Snorri Snorrason, 2015.
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Tafla 4. Meðalverð á gróffóðri og kostnaður við gróffóðuröflun fyrir árið 2015.
Verð 2015

Eining
Kr/rúllubagga
Kr/kg þurrefnis

13.500
48,5

Samkvæmt reiknilíkani Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins (RML) er kostnaður við ræktunarland
og áburð 58% af heildarkostnaði við gróffóðuröflun eða 28,2 kr/kg þurrefni. Mismunur á
þurrefnisuppskeru á friðuðu reitum og viðmiðunarreitum var 0,87 tonn þe/ha að meðaltali og
uppskera því 24% minni af viðmiðunarreitum þar sem fuglar gátu bitið að vild. Því má gera ráð fyrir
að uppskerumunurinn hafi kostað bændur að meðaltali um 24.647 kr/ha. Vert er þó að taka fram
að verð á áburði var heldur lægra árið 2018 heldur en árið 2015 en gera má ráð fyrir að það komi
upp á móti öðrum kostnaðarliðum sem hafa hækkað á sama tíma.
Ekki virtist vera samræmi á milli fjölda talinna fugla og uppskerutaps. Mest uppskerutap var í Flatey
og á Prestsbakka. Í Flatey voru flestar gæsir taldar en á Prestsbakka voru fæstar gæsir taldar. Á
Prestsbakka voru fuglarnir taldir í 6 skipti en á öðrum stöðum í rannsókninni voru þeir taldir í 10-12
skipti. Mögulegt er að fjöldi gæsa í túninu á Prestsbakka hafi verið meiri en kom fram í þessari
rannsókn. Minnst uppskerutap var í Vík í Lóni en þar reyndust vera fleiri gæsir heldur en á
Prestsbakka og á Seljavöllum. Þá sáust 41 hreindýr í túni á Seljavöllum dagana sem fuglatalningar
voru gerðar sem hefur líklega haft einhver áhrif á niðurstöður uppskerumælinga.
Ekki er hægt að alhæfa að talningatölur á fuglum séu lýsandi fyrir fjöldann þar sem fuglar flytja sig
mikið um set. Tómas Grétar Gunnarsson (munnleg heimild, 2. september 2014), fuglafræðingur,
benti á að gæsatalningarnar myndu líklega ekki endurspegla nægilega vel þann fjölda sem væri á
beit vorlangt. Er það einkum vegna þess að suma daga geta stórir gæsahópar komið á tiltekið svæði
en síðan eru engar gæsir þar nokkru seinna. Það eru því talsverðar líkur á að talningatölur okkar
sýna lágmarksfjölda fugla á hverjum stað. Einnig getur verið að þær gæsir sem eru á túnum séu ekki
verið að bíta heldur hvíla sig. Þetta styður niðurstöður þessarar rannsóknar en ekki virtist alltaf vera
samræmi á milli fjölda talinna fugla og uppskerutaps af völdum þeirra.
Í athugasemdum sem skráðar voru við uppskerumælingu (viðauki B) kom fram að kalblettir hafi
verið í túninu á Prestsbakka og er því líklegt að uppskera hafi verið minni á því túni heldur en hún
hefði getað verið. Í einu tilviki var kal í viðmiðunarreit og uppskerutap í þeim reit því að hluta til að
völdum þess. Minnst uppskera innan friðaðra reita og viðmiðunarreita var á Steinasandi en við
uppskerumælingu sást búfjáráburður í túninu sem bendir til þess að hugsanlega hafi grasið verið
nýlega farið að taka við sér bæði í friðuðum reitum og í viðmiðunarreitum þegar uppskerumælingar
voru gerðar.
Gögn úr GPS/GSM sendum á heiðagæsunum Guðrúnu, Kristínu og Elínu (viðauki C) sýna að
heiðagæsir með varpstöðvar á Fljótsdalsheiði bíða eftir því að snjór minnki og gróður taki við sér
áður en þær fljúga upp á hálendið. Þær halda sig á láglendi Suður- og Suðausturlands, eftir að þær
koma til Íslands, þar sem grasið er farið af stað. Á leið sinni aftur til Bretlandseyja á haustin fljúga
þær yfir Suðausturland og sumar þeirra hafa viðkomu á því svæði áður en þær fljúga yfir hafið. Lítið
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er þó hægt að fullyrða um athæfi stofnsins í heild út frá ferðum þriggja einstaklinga og mikilvægt að
halda áfram að skoða ferðir heiðagæsa.
Líkt og fyrri ár má túlka niðurstöðurnar sem að gæsir éti töluvert af voruppskeru á túnum hjá
bændum á Suðausturlandi en hafa þarf þó í huga að sumir bændur gera ráðstafanir til að halda
fuglum frá túnum sínum og hafa því hugsanlega minnkað tjón. Einnig er mögulegt að netið í
búrunum hafi lítilsháttar skjóláhrif og auki þannig uppskerumun á milli friðaðra reita og
viðmiðunarreita. Það er mikilvægt að finna viðunandi lausnir á þeim vanda og tjóni sem bændur
standa frammi fyrir á jörðum sínum en öruggar upplýsingar um stofnstærð og þróun íslenska
grágæsastofnsins og grænlensk/íslenska heiðagæsastofnsins er ein af forsendum þess. Rannsóknir
sýna að aukinn ágangur gæsa í ræktarlönd bænda er ekki einungis vegna fjölgunar í gæsastofnum.
Varpsvæði þeirra eru að stækka og farvenjur þeirra að breytast vegna loftslagsbreytinga sem hefur
þær afleiðingar að gæsir dvelja lengur á landbúnaðarsvæðum á hverju ári heldur en áður (Olsson,
Gunnarsson og Elmberg, 2017).
Til þess að meta betur ágang gæsa í túnum er mikilvægt að gera fleiri sambærilegar rannsóknir þar
sem taka þarf tillit til breytileika túna og hafa a.m.k. fjóra paraða reiti í hverju túni. Þá þarf einnig
að kanna hvernig hægt sé að fylgjast betur með dvöl fugla í túnunum en eins og kom fram hér að
ofan er líklegt að talningartölur okkar sýni lágmarksfjölda fugla á hverjum stað.
Undanfarin ár hefur verið unnið að því að setja GPS/GSM-senda á heiðagæsir og á grágæsir hér á
landi til þess að fylgjast með ferðum þeirra þ.e. hvar farleiðir þeirra liggja og hvar þær eyða vetrinum
(Verkís, 2018) en hugsanlega væri hægt nota þessa tækni til að fylgjast með dvöl fugla í túnum á
Suðausturlandi. Þá væri einnig hægt að fylgjast með dvöl gæsa í túnum með myndavélum sem
komið væri fyrir í grennd við tún með búrum og fylgjast þannig með dvöl gæsa í túnum og jafnvel
telja gæsir af upptökum, en slíkt er tímafrek framkvæmd.
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Viðauki A: Ástand og lega túna
Á Suðausturlandi voru tún almennt í nokkuð góðu ástandi sumarið 2018 en þó nokkuð hefur verið
um nýrækt undanfarin ár. Á láglendi (<200 m hæð yfir sjávarmáli) er töluvert af landi sem ekki er
nýtt til ræktunar, ef undan eru skilin Nesin en þar er nánast allt ræktanlegt land nýtt undir tún
(Jóhann Helgi Stefánsson, 2013). Í þeim túnum sem settir voru upp reitir í apríl var viðmiðunarreitur
ákveðinn strax og hafður í námunda við friðaða reitinn, í 10 metra fjarlægð. Ástand og lega túna
sem tilraunareitir voru settir á var eftirfarandi:

Steinasandur - Félagsrækt
Tún liggur í austur-vestur og er ofan við þjóðveg. Tún þetta er ræktað á sandi/aur og er flatarmálið
5 ha. Túnið er í eigu Jóns Sigfússonar frá Brunnavöllum.

Flatey
Tún liggur í norður-suður. Túnið er ræktað á áreyrum og er flatarmálið 34 ha og liggur neðan við
þjóðveg. Það var endurræktað árið 2016. Túnið er í eigu Selbakka ehf.

Vík í Lóni
Tún liggur í norðaustur-suðvestur. Túnið er ræktað á mel/sandi og er flatarmálið 3 ha. Það var
endurræktað árið 2010. Túnið er í eigu Óskars Þorleifssonar.

Seljavellir
Tún liggur í norðaustur-suðvestur. Túnið er ræktað á melajarðvegi og er flatarmálið 13 ha. Túnið er
í eigu Eiríks Egilssonar.

Prestsbakki
Tún liggur í norður-suður. Túnið er ræktað á valllendi og er flatarmálið 8,2 ha. Hluti af því var
endurræktað árið 2016 (sem er vestar), þar voru tvö búr. Hinn hlutinn var endurræktaður árið 2010,
þar var eitt búr. Túnið er í eigu Jóns Jónssonar og Sigrúnar Böðvarsdóttur.
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Viðauki B: Athugasemdir skráðar við uppskerumælingar
18.- 19. júní 2018

Bær/tún

Búr

Athugasemd við uppskerumælingu

Prestsbakki

Búr 1
Búr 2
Búr 3

Aðeins kalblettir í túni.
Kal eða aðeins gisið. Vallarfoxgras og smá arfi.
Gæsaskítur og traðk í túni. Viðmið kalið.

Steinasandur

Búr 1
Búr 2
Búr 3

Gæsaskítur í viðmiði.
Gæsapar austast á túninu.
Búfjáráburður á túni.

Flatey

Búr 1
Búr 2
Búr 3
Búr 4

Smá arfi í viðmiði. Bitför eftir gæs í túni.
Gæsaskítur í túni.

Seljavellir

Búr 1
Búr 2
Búr 3
Búr 4

Smá arfi í túni.
Búrin ekki fest niður.
Gæsaskítur í túni.

Vík í Lóni

Búr 1
Búr 2
Búr 3
Búr 4

Blautt á.

Smáskítur eftir gæsir á túninu.
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Viðauki C: GPS/GSM sendar á heiðagæsum
Í júlí 2017 voru fimm heiðagæsir merktar á Vestur-Öræfum, nærri Hálslóni, með GPS/GSM sendum.
Þetta var gert í tengslum við rannsóknaverkefni í samvinnu Verkís, Náttúrustofu Austurlands (NA)
og Wildfowl and Wetland Trust (WWT) á Bretlandi. Sendarnir gefa upplýsingar um ferðir gæsanna
þ. e. farleiðir þeirra og dvalarstaði á vetrum. Þá fást einnig upplýsingar um náttstaði og gróðurlendi
sem þær sækja í á mismunandi tímum árs. Gæsirnar fimm voru auðkenndar með nafni. Ferðir þeirra
má sjá inn á heimasíðu Verkís (Verkís, 2018). Hér verða raktar farleiðir heiðagæsanna Guðrúnar,
Kristínar og Elínar. Þær héldu til á Austurlandi sumarið 2018 auk viðkomu á Suður- og
Suðausturlandi, þegar þær komu til landsins um vorið (myndir 8 og 9).
Guðrún yfirgaf varpstöðvar 14. september 2017 og hélt suður að aurum Jökulsár í Lóni. Ýmist dvaldi
hún þar eða á gróðurlendi í grenndinni fram til 2. október. Þá flaug hún til Bretlandseyja og lenti á
sjónum við austurströnd Skotlands. Fyrri hluta vetrar dvaldi hún nálægt Liverpool, á vesturströnd
Englands en færði sig svo á austurströnd Skotlands þegar leið að vori. Þann 12. apríl hélt hún af stað
til Íslands og lenti daginn eftir á Skeiðarársandi. Þegar leið á daginn færði hún sig aðeins austar og
var komin á tún suðvestan við Hofsnes í Öræfum undir kvöld. Þann 14. apríl hélt hún sig á túni á
milli Skálafells í Suðursveit og Flateyjar á Mýrum en var síðdegis komin á ræktuð tún norðan við
Lambleiksstaði á Mýrum. Hún dvaldi ýmist þar eða á Hólmsáraurum fram til 10. maí en flaug þá
norður yfir Vatnajökul og á Vestur-Öræfi (Verkís, 2018).
Kristín yfirgaf varpstöðvar einnig 14. september 2017 og flaug viðkomulaust til Bretlandseyja. Leið
hennar lá austur yfir Lón. Gæsin var komin til Skotlands þann 15. september. Hún hafði vetursetu á
vesturströnd Englands í grennd við Liverpool. Þann 15. apríl 2018 lagði Kristín af stað til Íslands og
lenti um kvöldið á Skeiðarársandi. Þaðan færði hún sig aðeins austar og þann 16. apríl var hún á túni
sunnan við Hof í Öræfum. Þar dvaldi hún ýmist á gróðurlendi sunnan við Hofsbæina eða á aurum
Skaftafellsár, fram til 19. apríl. Þá flaug hún í vestur og dvaldi m. a. á ræktarlandi á Suðurlandi. Þann
23. apríl var hún við Flúðir í Hrunamannahreppi og dvaldi þar fram til 7. maí. Þá flaug hún norður
yfir Hofsjökul og upp á Vestur-Öræfi (Verkís, 2018).
Elín yfirgaf varpstöðvar 3. október 2017. Hún flaug austur yfir Hamarsfjörð og lenti í Færeyjum þann
4. október. Þaðan flaug hún til Skotlands og lenti sama dag rétt vestan við bæinn Montrose. Elín
hafði vetursetu á austurströnd Skotlands og í norðurhluta Englands. Þann 6. apríl 2018 lagði gæsin
af stað til Íslands og lenti á Skeiðarársandi þann 10. apríl. Þaðan flaug hún í vesturátt með viðkomu
í heiðalandi norðan við Kirkjubæjarklaustur. Þann 12. apríl var hún stödd í ræktuðu landi í AusturLandeyjum og degi síðar við bæinn Helluvað skammt norðan við Hellu. Þar dvaldi hún ýmist í
ræktuðu landi eða á aurum Ytri-Rangár fram til 6. maí en flaug þá upp á hálendið. Þann 10. maí var
hún komin á Vestur-Öræfi (Verkís, 2018).
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Mynd 8. Ferðir Guðrúnar (bleik), Kristínar (blá) og Elínar (græn) frá því að þær fengu GPS-merki í júlí
2017 og fram til júlí 2018 (Verkís 2018).

Mynd 9. Ferðir Guðrúnar (bleik), Kristínar (blá) og Elínar (græn) þegar þær fóru til Bretlandseyja
haustið 2017 (tilgreint með gulum hring) og þegar þær komu aftur til Íslands vorið 2018 (tilgreint
með rauðum hring) (Verkís, 2018).
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