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Snegås (Anser caerulescens) 

Beskrivelse 
Videnskabeligt navn: Anser caerulescens 

Synonymer:  

Kaldenavn: Snegås 

Beskrivelse: Snegåsen er 65-75 cm lang og med et vingefang på 133-156 cm1. forekommer i to 

farvevarianter samt blandingsformer af de to; den mest almindelige har hvid krop med sorte 

vingespidser, der især ses i flugt, hvor den mere sjældne ”blågås” har hvidt hoved og hvid hale og 

kroppen er brun med blåligt skær på vingerne. Den hvide variant optræder oftest herhjemme. 

Snegåsen lever af planteføde fra land og vand. I yngleperioden æder den også græsrødder. Uden for 

ynglesæsonen tager den også såsæd, spildkorn og kartofler2.  

 

Forvekslingsmuligheder 
Snegåsen kan forveksles med den sjældne Dværgsnegås, Anser rossii, som er en anelse mindre med et 
kortere, dybere rosa næb3.  

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Status i Europa er usikker da Snegås er meget almindelig i fangenskab3.  Fra 1988-2015 er Snegåsen 

blevet observeret på 20 lokaliteter i Danmark4. Frem til 2006 var der i Oslofjorden en lille bestand, 

som er uddød nu. I Holland er der de senere år også set en del enkelte spredte ynglefund. De fleste 

individer, der observeres i Europa, menes at være fugle undslupne fra fangenskab eller deres 

efterkommere2. I det seneste århundredeskifte er der årligt blevet observeret ca. 30 individer. Fuglene 

ses ofte i større flokke af gæs. Arten er observeret i det meste af landet, men der er markant flest 

forekomster langs den jyske vestkyst, især ved Vest Stadil Fjord2. Den nordamerikanske bestand af 

Snegås er vokset betydeligt gennem anden halvdel af 1900-tallet, formentlig grundet regulering af 

jagten samt ændrede fødevaner i vinterkvarteret, hvor landbruget agerer fødekammer2. I USA opstår 

der problemer, når arten optræder i store flokke5. Snegås yngler i Sibirien og Nordamerika1. Arten kan 

relativt let udryddes, hvis den etableres6.  

http://www.mst.dk/
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Score og baggrund  
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj 

Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- eller 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystemer 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

Harmonia Samlet 

3 1 1 1 1 1 6 8 

 

Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Snegås er vurderet til høj. De fleste 

individer, der observeres i Europa, menes at være fugle undslupne fra fangenskab eller deres 

efterkommere2.  Den nordamerikanske bestand af Snegås er vokset betydeligt gennem anden halvdel 

af 1900-tallet, formentlig grundet regulering af jagten samt ændrede fødevaner i vinterkvarteret, hvor 

landbruget agerer fødekammer2. 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav). Levestedets bevaringsværdi for Snegås er 

vurderet til lav. Snegåsen yngler i kolonier på den arktiske tundra i Alaska og det nordlige Canada2. 

Snegåsen lever af planteføde fra land og vand. I yngleperioden æder den også græsrødder2. I dag 

forsøger man at regulere bestanden af Snegæs for at undgå at store flokke i søgen efter græsrødder 

”pløjer” tundraen op og forvandler den til mudderflader2. 

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 1 (lav). Påvirkningen af hjemmehørende arter for Snegås er 

vurderet til lav. 

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkningen af økosystemer for Snegås er vurderet til lav. 

Snegåsen lever af planteføde fra land og vand. I yngleperioden æder den også græsrødder2. I dag 

forsøger man at regulere bestanden af Snegæs for at undgå at store flokke i søgen efter græsrødder 

”pløjer” tundraen op og forvandler den til mudderflader2. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Snegås er vurderet til lav. Snegåsen lever 

af planteføde fra land og vand. Uden for ynglesæsonen tager den også såsæd, spildkorn og kartofler2. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Snegås er vurderet til lav. 

 

Total score = 8 
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