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Bramgås
Branta leucopsis
Brandgás
Barnacle goose

Bramgås yngler i arktiske egne i Østgrønland, 
på Svalbard og Nordvestrusland samt 

omkring Østersøen. Arten er i stor fremgang. 
De tre arktiske bestande har næsten adskilte 
overvintringsområder: fugle fra Grønland 
trækker til Irland og vestlige Skotland, fugle 
fra Svalbard trækker til grænseområdet mel-
lem Skotland og England, og fugle fra Rusland 
og Østersøen trækker til Vadehavet og Holland 

(Madsen m.fl. 1999). På Færøerne er bramgås 
en regelmæssig trækgæst. Der yngler desuden 
10-12 par bramgæs på Færøerne (2009), der for-
modes at stamme fra undslupne fangenskabs-
fugle (Kampe-Persson 2010).

Der er ringmærket én bramgås på Færøerne: 
en ungfugl (1k) mærket 26. november 1998 ved 
Oyrabakka, Eysturoy. Denne fugl er ikke gen-
meldt.

To bramgæs ringmærket på Svalbard er 
genmeldt på Færøerne (fig. 1). En ung hun (2k), 
mærket 27. juli 1986, blev skudt 23. oktober 
1987 på Nólsoy, 1.851 km sydsydvest for mærk-
ningsstedet. En voksen hun mærket 28. juli 
2000, blev fundet død, formentlig p.gr.a. påkør-
sel, lidt over tre måneder senere (6. november) 
nær Streymin-broen ved Eysturoy.

Færøerne ligger tilsyneladende midt mel-
lem de to arktiskes bestandes trækruter, hvor 
grønlandske fugle følger en rute vest for 
Færøerne, mens fugle fra Svalbard trækker øst 
for (Wernham m.fl. 2002, Bakken m.fl. 2003, 
Lyngs 2003). Genfundene viser, at i hvert fald 
fugle fra Svalbard-bestanden gæster Færøerne.

English summary
Barnacle goose is a rare migratory visitor to 
the Faroes. A few breeding pairs presumably 
originate from captive birds. One barnacle 
goose has been ringed in the Faroes, a young 
ringed 26 October 1998 at Oyrabakka, Eysturoy. 
Two barnacle geese ringed in Svalbard have 
been recovered in the Faroes in October and 
November, respectively.

Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for bramgås 
ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=2). 
Fuldt optrukken linje angiver direkte træk og stiplet 
linje forbinder mærknings- og genfundssted. Ringing 
and recovery sites of barnacle geese ringed abroad 
and recovered in the Faroes (n=2). The unbroken line 
indicates direct migration and the dashed line connects 
ringing and recovery sites.
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