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 Forsøgssæson med vigtige erfaringer 

Vi er nu gennem efterårets forsøg i gåsejagt-forsøgsområderne, men husk at vi fortsætter til slutningen af januar 2015! 

Der er høstet mange interessante erfaringer rundt omkring. Mange har meldt tilbage at det har fungeret med den 

nuværende jagtordning, og det er meget glædeligt. Nogle steder er man stadig ved at ’skyde sig ind på’, hvordan gåsejagten 

bedst koordineres, men der har været meget snak og udveksling af erfaringer. Det bliver spændende at samle op på i det 

kommende forår. 

 

De kortnæbbede gæs ’snyder’ igen 

I de fleste områder har der i efteråret løb været kortnæbbede gæs forbi, i kortere eller længere perioder. Men de 

fortsætter med at udvikle deres adfærd og trækbevægelser. Majsstub er blevet det helt nye varme fødeemne, og da 

majshøsten gik i gang søgte gæssene målrettet efter, hvor der fandtes majs-stub. Gæssene trækker langt ind i land for at 

finde markerne. Som noget nyt er de i stort tal begyndt at bruge Vadehavet og baglandet her om efteråret. I november 

måned talte vi i nærheden af 20.000 kortnæbbede gæs dernede, og de trak op til 40 km ind i landet. Der blev fundet flokke 

på majsstub lige vest for Rødekro! Der er helt sikkert sønderjyske jægere, der har haft glæde af de ’nye’ gæs, men det 

forklarer hvorfor de ’snyder’ i forsøgsområderne. Dog er der blevet nedlagt pænt med kortnæbbede gæs, både i Lund, 

Bandsby og Skjernå. 

Der er fortsat god chance for at de kortnæbbede kommer igen her i december-januar, hvor de ofte går på græs og 

vintersæd. 

Igen i år er der kommet rigtig mange bramgæs til, og her i december går der tusindtallige flokke i Nordjylland og Vestjylland. 

Men der går også jagtbare arter i mellem: mange grågæs og en hel del blisgæs. 

Følg gæssene på hjemmesiden 

Husk at vores observatører dagligt lægger deres registreringer af gæssene ind på vores hjemmeside. I kan altså få en god 

pejling af hvor der er gæs i forsøgsområderne.  

 

HUSK: Indrapportering af jagt-data 

Nogle af jer er flittige til at indrapportere jeres udbyttetal og jagtoplysninger på vores hjemmeside, men vi kan også se at en 

del har et efterslæb. Vi håber at så mange som muligt vil benytte indrapporteringen via hjemmesiden, og husk venligst også 

at indrapportere jagtdage, hvor I ikke skød gæs. Hvis I hellere vil udfylde skemaerne på papir, kan de udskrives fra 

hjemmesiden. Men I kan også kontakte Jana for at få tilsendt trykte skemaer og kort. 

Vi får meget travlt med at sammenstille og bearbejde data i starten af februar, og da skulle alle jagtdata gerne foreligge! 

 

Spændende diskussioner om fremtidens jagt på kortnæbbet gås 

I oktober afholdt vi i Sneek, Holland, møde i den internationale arbejdsgruppe for forvaltningsplanen for kortnæbbet gås. 

Her deltog bla. jægerrepræsentanter fra Danmark og Norge, og Niels Erik Jørgensen deltog som repræsentant for vores 

projekt. Spørgsmålet er, hvordan jagten skal tilrettelægges, når bestanden falder ned mod målet, som er 60.000. Der er 

fremlagt spændende forslag til koordinering mellem Norge og Danmark, og der bliver spillet meget positivt ind for at sikre 

at den jagtlige udnyttelse fortsat vil være bæredygtig. I vil høre mere herom i løbet af det kommende forår. 

 

 

 

 

Tilmelding:  

Hans Jørn Dahl (blokformand Skjern), email hjdahlskjern@hotmail.com eller tlf 40787882 

Knud Rahbek (blokformand Tarm), email post@soenderskov-lystfiskersoe.dk eller tlf 24645489 

Henrik Møbjerg (blokformand Stauning)  email h.meldhede@gmail.com eller tlf tlf 28609212 

 

 

I ønskes alle en Glædelig Jul, stor tak for deltagelsen i projektet, og forsat knæk og bræk med 

gåsejagten i den resterende del af sæsonen! 
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