
Rapport fra registrering av ringgås, kvitkinngås og kortnebbgås 
i Vårsolbukta 25.-28. mai 2007  
 
 
25.-28. mai 2007 gjennomførte Inge Bakkeland og Synnøve Haga (undertegnede) registrering av 
ringgås, kvitkinngås og kortnebbgås i Vårsolbukta i Bellsund.  
 
Arbeidet ble gjort på oppdrag av Sysselmannen på Svalbard og organisert i samarbeid med 
Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF). På grunn frafall av personell ble det bare oss to 
som utførte registreringene. Ingen av oss har erfaring med denne typen arbeid, og men vi 
gjorde det beste vi kunne utifra situasjonen.  
 
Vi gjennomførte tellinger 26., 27. og 28. mai. I utgangspunktet planla vi å benytte 
anvisningene fra dr. scient. Christiaane Hübner, UNIS og hennes inndeling i teiger som vi 
hadde fått oppgitt på små kart som vi hadde med oss. Vi syntes imidlertid det var vanskelig å 
se de ulike teig-grensene i terrenget, og vi fant det derfor hensiktsmessig å lage grenser ut ifra 
det vi selv oppfattet som naturlige markører i terrenget.  
 
Tellområde: 
Vi talte gås vest og øst for Camp Millar. Vestover avgrenset vi området ved Camp Bell, og vi 
talte fra kysten og opp til der fjellsiden begynner. Østover avgrenset vi området ved enden av 
sletten øst for Camp Millar, og også der talte vi fra kysten og opp til fjellsiden. Området vest 
for Camp Millar delte vi igjen i to områder (område 1 og 2), mens vi hadde ett område øst for 
hytta.  Ved tellingene benyttet vi håndkikkert og teleskop. 
 
Vær og vind 
Det var ikke is i Vårsolbukta. Det meste av snøen på slettene hadde smeltet bort, men det var 
fremdeles en del snøflekker. 
 
Været de ulike dagene: 
26.05: Østlig frisk bris. Overskyet først på dagen, seinere sol. 
27.05: Vestlig bris, lett skydekke 
28.05: Vestlig frisk bris, snøbyger 
 
 
 26.05. 27.05. 28.05 
Område 1:    
Ringgås 76 133 173 
Kortnebbgås 61 109 112 
Kvitkinngås 283 264 79 
    
Område 2:    
Ringgås 8 12 22 
Kortnebbgås 6 3 - 
Kvitkinngås 664 551 866 
    
Område 3:    
Ringgås - - 6 
Kortnebbgås - - - 
Kvitkinngås 102 186 60 



    
Totalt    
Ringgås 84 145 201 
Kortnebbgås 67 112 112 
Kvitkinngås 1049 1001 1005 
 
Den eneste arten vi lette etter ringmerker på, var ringgås. Vi studerte disse med teleskop, men fant 
ingen ringgås med merker. 
 
Andre arter vi observerte: 
 

• Alkekonge 
• Polarlomvi 
• Polarmåke 
• Krykkje 
• Storjo 
• Ærfugl 
• Fjæreplytt 
• Heilo 
• Sandlo 
• Snøspurv 
• Havhest 
• Teist 
• Stjertand 
• Krikkand 

 
 
Longyearbyen 26. juni 2007  
Synnøve Haga 


