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Søgan um grágásina, sum doyði út í Føroyum, tá "teir stóru" í Havn við bátum og 

soldátum komu vestur í Vágar, har teir tóku bæði ungt og gamalt, man sita í minninum 

á teimum flestu, sum hava lisið fuglabókina hjá Mikkjali á Ryggi. Nú er grágásin 

endiliga komin aftur at eiga, gott 150 ár eftir at hon varð avoydd, og sanniliga um ikki 

ætlanin er at fara undir at veiða grágæs aftur, uttan at nøkur kanning er gjørd av 

stovninum.  

 

Tá ið fuglarnir í Føroyum vórðu taldir í 1981, áttu 2-10 pør av grágæs her. Í 1993 spurdi 

eg fuglaáhugað um alt landið, hvussu nógvar gæs vóru, og kom eg til, at eini 75 pør áttu 

tá, og at samlaða talið av gæs og ungum var einar 500 á sumri og 200 á vetri. Seinastu 

árini hevur Petur Mortensen saman við øðrum talt gæs í meginpartinum av landinum í 

oktober mánað, og samlaða talið er nú um 1300 gæs.  

 

Gásastovnurin er tí alt ov lítil til eina burðardygga veiðu. Vit eiga í staðin at frøast um, 

at gásin aftur eigur í føroysku náttúruni. Eg vil tí heita á landsstýrið um at sleppa 

ætlanini um at loyva gásaveiðu 

 

Um so er at gæsnar gera stóran skaða í nýdyrkaðum lendi, veltum og rótakáli, eigur 

hetta at verða kannað nærri og tiltøk gjørd fyri at halda gæsnum burtur frá hesum 

økjum. Fyrstu klagurnar um gæsnar komu longu seinast í 1980unum, áðrenn talið var 

komið upp á 50 pør, og tað kann ikki vera meiningin at minka stovnin niður um tað 

støðið aftur. 

 

Grágæs í gomlum døgum 

Grágásin varð veidd í gomlum døgum, og Peder Claussøn Friis skrivar, at ein føroyskur 

studentur greiddi honum frá í 1592 at  "De fange der oc mange Graagies eller Vildgies 



om Sommeren / fordi / at naar Vildgaasen felder hendis Fiedre om Sommeren / da kand 

hun icke flye / oc hun kand icke ducke under Vandet / som andre Haffugle / Saa kand en 

Bonde stundum faa vel 50 eller hundert vilde Gies udi en ferd.". 

 

Hans Christopher Muller skrivar í 1862 at grágásin "har forhen i talrig Mængde ynglet 

flere Steder her på Øerne, navnlig ved Sørvaagsvatn, hvor man gjorde Jagt på den i 

Fældetiden og saaledes udryddede den. Nu sees den kun enkeltviis om Foraar og 

Efteraar, og jeg har ikke erfaret, at nogen har ynglet her i de sidste 30 Aar. 

 

Eftir hesum frásagnum at døma, hevur grágásin átt í reiðiliga stórum tali fram til fyrst í 

1700 talinum. Tá fór hon at minka í stórum, tí stovnurin toldi ikki ta stóru veiðuna, ið 

var eftir ungunum og teimum fjaðursáru gomlu gæsnum, ið ikki sluppu á flog. Í 1800 

vóru bert fáar gæs eftir, og um 1830 var føroyski gásastovnurin oyddur. 

 

Grágæs nú á døgum 
Eftir at gásastovnurin var avoyddur, gingu 100 - 150 ár, har grágæsnar bert sóust á vári, 

tá ið tær fluttu til búplássini norðanfyri, og á heysti, tá ið tær fóru suðureftir í vetrarvist. 

Serliga sóust tær á vári flúgva í flokkum, sum sjáldan vóru størri enn 30-40 fuglar. Tær 

sóust eisini við hvørt á vøtnum og í haganum. Um miðjan seinastu øld hoyrdist so aftur, 

at grágásin átti í tveimum ella trimum støðum, men plássini vórðu sambært Mikkjali á 

Ryggi hildin loynilig fyri at verja gæsnar.  

 

Sverre Patursson skrivar í 1948: "Sjálvsagt er tað fyri fuglalívið og náttúru okkara ein 

missur at verða so heilt av við ein so mikið fittan og stóran fugl sum grágásina. Tí er 

tað hugaligt at vita, at eftir tí menn siga frá, eru líkindi til, at hon fer aftur at vilja eiga 

her á landi - um hon fær frið." 

 

Mikkjal á Ryggi skrivar í 1951: "Tað hoyrist, at einstakar nú í hesum seinnu árunum 

eru aftur farnar at eiga í tveimum ella trimum støðum í Føroyum; teir, ið vita reiðrini, 

vilja dylja fyri, hvar tey eru, og tað gera teir beint." 

 

Sjálvt um Føroyski búfuglastovnurin er vaksin seinastu árini, er hann framvegis so lítil, 

at hann skjótt kann oyðast, um vit ikki fara væl um hann. Um tað eru føroysku gæsnar, 

ið savnast á Sandi um veturin, er hetta ein stórur partur av okkara stovni, og so er tað av 

stórum týdningi, at tær verða vardar júst her. Ilt er at siga, hvussu stórur tann natúrligi 

stovnurin kann gerast, og sum við øðrum stovnum eru helst stór sveiggj í støddini, men 

enn meti eg, at vansarnir við gæsnum mugu kunna minkast, uttan at tað gongur út yvir 

búfuglastovnin. Tað er torført at gera øll nøgd, men onki er at ivast í, at nógva staðni 

kring landið er pláss fyri villu gæsnum, og at tey flestu eru glað fyri, at grágæsnar eru 

komnar aftur.  

 

Eg havi skrivað eina nærri lýsing av hvussu støðan hjá grágásini var í 1993, og hon 

stendur í Frágreiðing frá Føroya Fuglafrøðifelag 1994 á síðu 20-25.  

 

 


