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Indisk gås. Foto: Colourbox 

Indisk gås (Anser indicus) 

Beskrivelse 
Videnskabeligt navn: Anser indicus 

Synonymer:  

Kaldenavn: Indisk gås 

Beskrivelse: Indisk gås er 68-78 cm lang har et 

vingefang på 140–160 cm og vejer 2-3 kg1. Indisk gås 

er meget lys grå, næsten hvidglinsende i flugten. Tæt 

på kan man se de to sorte tværbånd på det hvide 

hoved. Baghals er mørkegrå. Svingfjerene har mørke 

spidser. Både næb og ben er gule. Næbet er ret lille2. 

Den laver sin rede på jorden i lave sænkninger blandt 

vegetation eller sommetider i træer1. 

Forvekslingsmuligheder 
- 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Indisk gås er en højalpin, centralasiatisk gås. Undslupne fangenskabsfugle ses i Europa2. Indisk gås er 

relativt sjælden i Danmark. Fra 1988-2015 er den blevet observeret på 39 lokaliteter fordelt ud over 

hele Danmark3. Mindre bestand af forvildede fugle i Norge og England2. Indisk gås er i stand til at yngle 

fra Mongoliet til det sydlige Rusland og vestlige Kina til Kirgisistan4.  

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 Indisk gås er vurderet til høj. Årligt lægger 

den Indiske gås 3-8 æg af en omgang. Æggene klækkes efter 28-30 dage. Indenfor 3 års er ungerne 

kønsmodne. Den gennemsnitlige levetid for Indisk gås er 20 år4. Disse gæs lever i store kolonier eller 

mindre familie-grupper, hvilket øger deres mulighed for at opdage rovdyr4. 

 

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

vurderet til lav. Den Indiske gås lever på højsletter i bjergene. De benytter ferskvands marsk, søer og 

vandløb der ligger 4000-6000 m over havets overflade4. 

 

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

gås vurderet til lav. 

http://www.mst.dk/
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Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkningen af økosystemer for Indisk gås vurderet til lav. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Indisk gås er vurderet til lav. Dog lever de 

også af afgrøder nær deres rastepladser4.  

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Indisk gås er vurderet til lav. Dog kan indisk gås være 

bærer af H5N1 virus og den er i stand til at sprede virus til mennesker og andre dyr4. 

 

Total score = 8 
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