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 Kurser i gåsejagt – august 2014 

I lighed med sidste år arrangerer vi i august kurser i gåsejagt, skræddersyet efter de ønsker vi har drøftet på møderne i maj. 

Kursusansvarlig er Peter Smærup, Danmarks Jægerforbund. I Skjern bliver det et ’grundkursus’ inkl. skydetræning. Vi sørger for 

forplejning. Medbring eget jagtgevær, test-ammunition og ammunition som du plejer at anvende til gåsejagt. Vi ser gerne unge såvel 

som ældre deltagere! 

 

Lund Fjord:  Fredag den 8. august kl. 15.00-20.30; mødested Leif Rægaard, Amstedbrovej 7, Lund, Frøstrup  

Tilmelding: Leif Rægaard, email leif.raegaard@gmail.com eller tlf 23378350 

 

Stadil:  Lørdag den 16. august kl. 10.00-15.30; mødested Holmslands Kultur- og Idrætscenter, Bandsbyvej 2, Kloster, Ringkøbing  

Tilmelding:  

Kim Spanggaard (blokformand Bandsby Syd), email blok-spg@mail.dk eller tlf 61335989 

Poul Poulsen (blokformand Stadilø), email tec@danco-oil.dk eller tlf 86282366 

Poul Erik Jørgensen (blokformand Bandsby Nord), email 25@bandsby.dk eller tlf 97337470  

Niels-Erik Jørgensen, email ne-amjorgensen@mail.tele.dk eller tlf 23266890 

 

Skjern/Tarm/Stauning:  Søndag den  17. august kl. 09.00-15.00; mødested Skyggehusvej 3, Skjern  

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 

 

Tilmeldingsfrist: 3. august 2014 

 
Rapporter på hjemmesiden 

Rapporter med resultater fra sidste års forsøg i Lund og Stadil samt fra baggrundsåret i Skjern/Stauning/Tarm er lagt på hjemmesiden. 

Mere udførlige rapporter følger i efteråret. 

 

Aftaler for den kommende sæson 

På baggrund af meget konstruktive og idérige diskussioner på vores møder i maj er vi enige om forsøg, der giver kortere intervaller 

mellem perioder med jagt og jagtfred, og der er god stemning for at lave jagtlaug, som koordinerer jagten i blokkene.  

De konkrete forsøgsopsætninger for de enkelte blokke vil blive udsendt i midten af august og vil blive vist på hjemmesiden. 

Houvig-blokken i Stadil Fjord forsøgsområdet fortsætter ikke i den kommende sæson. Lodsejere og jægere havde kun givet tilsagn om 

deltagelse i det første forsøgsår, og det holdt gruppen fast i. Vi takker for et fint samarbejde! 

 

Dispensation til regulering af grågæs i august 

Sidste år så vi at grågæs og bramgæs fjernede meget spildkorn og –majs, som gav problemer for vores forsøg. Vi har ansøgt 

Naturstyrelsen om dispensation til regulering af grågæs i august og bramgæs i efteråret for at sikre føde til de kortnæbbede gæs på de 

høstede marker. Der er givet tilladelse til grågæs, men afslag på bramgæs, fordi de kan jages bort ved jagtlig aktivitet på andre arter. De 

nærmere betingelser for at få en tilladelse vil vi lægge på hjemmesiden i slutningen af juli.  

 
Spørgebrev om gåsejagt 

Jægerne i forsøgsområdet har i juni modtaget et elektronisk spørgebrev om gåsejagt. Det er en del af projektet og skal belyse jægernes 

motivation for at gå på gåsejagt.  En del har svaret og vi håber at I andre vil medvirke. Mange tak for jeres medvirken!  

 

Den internationale forvaltningsplan – bestandskurven er knækket 

I maj blev størrelsen af bestanden af kortnæbbet gås opgjort ved en internationalt koordineret registrering. Bestanden vurderes til at 

være på 76.000 individer, hvilket er en tilbagegang for første gang i 10 år. Der er sammenlagt skudt omkring 10.700 gæs i den forgangne 

sæson fordelt mellem Danmark og Norge, og tilbagegangen tilskrives dels jagttrykket, dels at bestanden havde haft en ynglesucces 

under gennemsnit. Rapporter (på engelsk) om bestandsudvikling og jagtstrategien for de kommende jagtsæsoner bliver offentliggjort i 

starten af august og kan ses på http://pinkfootedgoose/aewa/info 

 

Gåsefangst i Lund Fjord marts 2013 

I marts fangede vi kortnæbbede gæs og bramgæs til mærkning og røntgenfotografering ved Lund Fjord. Seancen kan ses i et TV-program 

fra TV2 Østjylland  http://www.tv2oj.dk/arkiv/2014/04/15?video_id=47075&autoplay=1 
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