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Bedre jagt på gæs

Jægere får mere dialog, bliver bedre gåsejægere, og frivillige jagtfredninger opstår.

Som en del af det fireårige ”Projekt Forbedret Gåse-

jagt” har grupper af jægere i Nord- og Vestjylland 

de seneste par år samarbejdet omkring jagten på 

kortnæbbede gæs. 

Det med at jage gæssene kunne de pågældende 

jægere i forvejen – og samlet set repræsenterer 

de mange års erfaring inden for håndværket. Det 

nye, projektet har ført med sig for jægerne, er 

blandt andet lokal dialog om gåsejagten, frivillige 

jagtfredninger og uddannelse i effektiv gåsejagt. 

Alt sammen inden for rammen af en international 

forvaltningsplan, der har til formål at få bestanden 

af kortnæbbede gæs til at stabilisere sig omkring et 

bestemt niveau.  

Gåsejagt i blokke 
Gåsejagten organiseres og koordineres i såkaldte 

blokke. Hver blok består af jord tilhørende en række 

lodsejere, og blokkenes arealer udgør i omegnen af 

200-500 hektar. Jægerne i hver blok organiserer sig 

med en blokformand, der fungerer som indpisker og 

kontaktperson for blokken. 

Denne organisering ændrer ikke ved, at det stadig er 

de enkelte jagtberettigede, der driver jagten på egne/

lejede arealer, men jagten foregår nu koordineret mel-

lem jægerne indenfor blokken. 

Det centrale værktøj i styring af jagten på de kort-

næbbede gæs i blokkene er indførelsen af en frivillig 

jagtfredning, da gæs er følsomme overfor forstyrrel-

ser fra jagt. Det første år blev det arrangeret således, 

at blokkene på skift var omfattet af en uges jagtfred. 

Det fungerede bare ikke i praksis. 

På grund af fuglenes adfærd og skiftende anven-

delse af markerne til fødesøgning betød den uge- 

lange jagtfredning, at nogle af blokkene helt gik  

glip af jagten. Derfor er der nu indført et system 

baseret på tre dages jagtfred mellem de dage, hvor 

der kan jages. Så nu er der flere og kortere perioder 

med jagtfred, hvilket også virker til at give gæssene 

så tilpas meget ro, at de forbliver i området. Dette 

giver mere og bedre jagt for de deltagende jægere, 

der oplever, at de på en sæson får flere mulige jagt-

dage/gåsedage end tidligere, og på de enkelte jagter 

kommer der som regel flere gæs for.

Dialog giver bedre jagt 
Dagene med jagtfred og den tilhørende dialog og 

koordinering jægerne imellem medvirker til at opti-

mere tidspunktet for jagterne. Naturligvis går det ikke 

altid op i en højere enhed, men resultaterne er til at 

tage at føle på. 

Jægerne i blokkene ødelægger ikke jagtmulighe-

derne for hinanden, som det kunne ske tidligere. Det 

skyldes ganske enkelt den aktuelle styring og koordi-

nering af jagten på tværs af de enkeltes jagtområder. 

De foreløbige erfaringer med koordinering af gåse-

jagt på tværs af naboskel er med andre ord positive. 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem 

Aarhus Universitet, Danmarks Jægerforbund og en 

række nord- og vestjyske lodsejere og jægere. Som 

led i projektet drives en glimrende og informativ 

hjemmeside, som man kun kan blive klogere af at 

besøge: www.kortnaeb.au.dk

Af Ole Noe og Peter 

Smærup, Danmarks 

Jægerforbund

Foto: Hans Henrik 

Erhardi

http://www.kortnaeb.au.dk

