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„Operation 
  Kortnæbbede Gæs”

Danmarks Jægerforbund har gennemført en række kurser i Jylland for at 
optimere effektiviteten af jagten på den stigende bestand af kortnæbbede 
gæs. Kort sagt skal der „tages ved“, når man jager – og så skal der være 
jagtfred på en del af området.
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Den sårbare fauna på Svalbard lider 
under den stadigt stigende bestand af 
kortnæbbede gæs. Bestanden er i lø
bet af de sidste 40 år firedoblet, så 
der nu er cirka 81.500 gæs, viste tæl
linger i maj 2013, udført i Norge og 
Danmark.

Derfor har fire europæiske lande 
besluttet at nedbringe bestanden. Ud 
over de to nordiske lande er der tale 
om Holland og Belgien. Ifølge det in
ternationale samarbejde, så bør be
standen reduceres til cirka 60.000 
gæs. Den danske professor, Jesper 
Madsen, DCE, Nationalt Center for 
Miljø og Energi, Aarhus Universitet, 
er primus motor på projektet.

Danmarks Jægerforbund har natur
ligvis sagt ja tak til at indgå i samar
bejdet, og derfor er Jægerforbundet 
tovholder på en række kurser i de tre 
forvaltningsområder i Jylland, hvor 
det skal føres ud i praksis her i Dan
mark.

Lørdag den 17. august 2013 blev der 
afviklet et dagslangt kursus i forvalt
ningsområdet ved Lund Fjord. Leif 
Rægaard, tovholderen på den ene af 
de tre „blokke“ i området – Blok Midt 
– havde indkaldt en række lodsejere 
og jægere fra hele området, og disse 

blev undervist af Peter Smærup og 
Kenneth Kold Jørgensen, Danmarks 
Jægerforbund, samt Jens Peter Hou
nisen, DCE, Aarhus Universitet.

Tre moduler
De i alt 18 deltagere blev undervist i 
fire forskellige moduler. Det er alment 
kendt blandt jægere, at gåsejagt stil
ler store krav til jægernes kunnen, 
blandt andet med hensyn til korrekt 

camouflage, lokkefugle, evnen til at 
kunne imitere gåsekald samt ikke 
mindst træfsikker skydning på pas
sende skudhold.

Derfor fik jægerne på det første mo
dul demonstreret af Peter Smærup, 
hvorledes man laver et skjul på bl.a. 
en stubmark. At ligge fladt på ryggen 
og sætte et hurtigt og alligevel for
svarligt skud på en gås, som forsøger 
at undvige, er en meget svær kunst.

Løbende overvågning
Også i Norge gennemfører jægerne et lignende projekt som i Jylland, oplyser professor Jesper Madsen, Aarhus Universitet.
– Vi skal nu definere en optimal jagtstrategi, der skal resultere i en aftale mellem Danmark og Norge om, hvordan den jagt-
lige udnyttelse af gæssene skal foregå. Vi arbejder i takt med jagttidsrevisionen i treårige perioder med årlige mål, der dels 
baseres på computermodelvurderinger af udviklingen i bestanden, dels på tal fra ynglesæsonen på Svalbard og endelig på 
jagtudbyttet fra sidste sæson. På dette samlede grundlag beregner vi for 2013 hvor mange gæs, der kan skydes. I de sene-
ste par år har jagtudbyttet ligget på 11.000-12.000 gæs i Danmark og i Norge, siger Jesper Madsen.
Dette tal kan og skal altså helst stige kraftigt – gerne fordobles – for at nærme sig den ønskede afskydning.
Hvis en af de årlige forudsigelser viser, at bestanden er på vej under målet på 60.000 individer, kan man trække i „nød-
bremsen“, pointerer Jesper Madsen. 
– Alle – også jægerne – har en klar interesse i at finde den rigtige balance for bestanden af kortnæbbet gås. Jagttrykket skal 
jo heller ikke blive så voldsomt, at fuglene forsvinder helt fra de enkelte områder, siger Jesper Madsen. 
Projektets indvirkning på bestanden vil løbende blive overvåget og evalueret forskningsmæssigt efter et såkaldt „adaptivt 
koncept“, således at tiltagene kan justeres efter behov. 
– Der er store forskningsmæssige perspektiver i udviklingen af det adaptive koncept, for vi kan udvikle modeller til forudsi-
gelse af, hvordan bestanden vil reagere på et tiltag som for eksempel øget jagt. Den efterfølgende overvågning vil så vise, 
om vores forudsigelser holdt stik eller ej. Det bruger vi til at justere vore hypoteser og modeller. I løbet af en årrække skulle 
vi så gerne opnå bedre værktøjer til at rådgive de regulerende myndigheder, siger Jesper Madsen. 
I august 2013 var Jesper Madsen på Svalbard for sammen med sine norske kolleger for at sætte overvågningen af gæssenes 
påvirkning af de sårbare tundraområder i system. Det voksende antal kortnæbbede gæs slider voldsomt på tundraens plan-
tevækst og dermed på hele økosystemet som sådan. – Der er ikke tale om, at dette økosystem forvinder helt, men det kan 
blive voldsomt degraderet, siger Jesper Madsen. 

Tekst og foto: Max Steinar

Formand for Blok Midt, Leif Rægaard, var 
vært for kurset og lagde udestue og jord til 
de i alt 18 deltagere.

Peter Smærup understregede, at man – som 
med alle andre former for „musikinstru-
menter“ – skal øve sig flittigt for at blive 
god med lokkekaldet.
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> – Så hvorfor ikke gøre sit forarbejde 
ordentligt og lave et mindre hul i jor
den til at sætte benene ned i og så lig
 ge med overkroppen og hovedet lidt 
løftet, så det i en vis grad minder om 
siddende stilling, spurgte Peter Smæ
rup og viste, hvordan han havde klar
gjort et „rigtigt“ skjul. Man kan i jagt
forretningerne nu købe en slags „jagt
poser“ eller transportable jagtskjul, 
som har en række gode egenskaber. 
Man kan lave en trinløs indstilling af 
et slags ryglæn, så man får hævet sin 
overkrop og hoved. Hele hovedsek
tionen er til at åbne op i et snuptag, så 
man lynsnart kan hæve sit gevær og 
være skudklar på ét sekund, hvilket 
blev bevist af Peter Smærup.

– Hvad koster sådan en indretning, 
lød det tørt og med nordjysk accent 
fra en af deltagerne.

– Ja, denne her, som er en såkaldt 
Powerhunter, koster cirka 1.800 kr., 
oplyste Smærup.

Hvordan stiller du op?
At lokke gæssene ind OG få dem til at 
lande det tilsigtede sted blev der også 

givet råd om. I handlen er der lokke
fugle med en fuldstændigt naturtro 
overflade kaldet „flock“, som ikke er 
alarmerende blank som de „gammel
dags“ lokkefugle. Belært af bitter er
faring har mange jægere måttet san
 de, at lokkerne ikke altid lever op til 
deres betegnelse. En del billige mo
deller med skinnende overflade vir
ker så unaturlige, at de tværtimod 
skræmmer. Prisen for seks helfigurer 
og 12 skal  ler med „flock”overflade er 
i alt cir  ka 3.500 kroner. Lokkefuglene 
skal sættes, så der efterlades en bred 
„Våbning“ – gerne midt mellem jæ
gerne – som er lukket i den ende, hvor 
jægerne ligger. Lokkerne i den yder
ste ende af V’et skal være placeret 
maksimalt 20 meter fra jægerne.

– Hvis I stiller jeres lokkere op lige 
som dette, sagde Peter Smærup og 
pe  gede rundt på det store „V“, hvor 
skjulet så at sige var anlagt i bunden 
af V’et, – så vil jeg æde min gamle 
jagthat på, at så lander gæssene dér, 
sagde han, og pegede på åbningen 
midt mellem lokkerne.

– Hvad med de skudte fugle? Vil du 

bruge dem som lokkere, blev der 
spurgt.

– Hvis man vil bruge de nedlagte 
gæs, så vær meget opmærksom på, 
hvorvidt de virker naturlige, under
stregede Peter Smærup. – Er de for 
grimme og ødelagte, så lad være. Hvis 
de er i orden, så vær omhyggelig med 
at sætte dem op.

Generelt kan det siges, at hvis man 
investerer i de nye og meget effektive 
lokkere med „flock“, så er der ingen 
grund til at bruge de skudte gæs. I så 
fald skal man i forvejen have klar
gjort et sted at gemme dem, så de ik
ke kan ses.

Koordineret skydning
Ifølge Peter Smærup skal man bl.a. 
bruge de yderste lokkere til at vurde
 re afstanden til de indflyvende gæs. 
Og så bør man naturligvis få afstemt 
det tidspunkt, hvornår de to, tre eller 
fire jægere ved lokkerne skal åbne ild.

– Sørg for at udpege en leder, som 
afgør, hvornår der skal skydes. Lig 
ikke længere fra hinanden, end at I 
kan tale sammen. Og hvis en af de 
andre jægere har anskudt en gås, så 
hjælp ham med at gøre arbejdet fær
dig, lød det fornuftige råd fra Peter 
Smærup.

– Meget er sagt og skrevet om skyd
ning til gæs. Man kan sammenfatte 
meget af det til, at du skal skyde en 
gås, hvor den spiser, ikke hvor den fi
ser! Forestil dig, at du vil ramme gå
sen i hovedet – så træffer du forrest i 
kroppen, hvor skuddet har dræbende 
virkning.

– Og hvis I oplever en anskydning, 
som I ikke kan få gjort færdig, og gå
sen flakser til jorden, så sørg for at få 
fat i den, inden den kan nå et rørskær 
– ellers finder I den aldrig!

Lokkekald
Peter Smærup havde medbragt tre 
lokkekald. En type til kortnæbbede, 
en anden til grågæs og en tredje til 
canadagæs.

– Lokkekald vil aldrig blive som 
„den ægte vare“, mente Peter Smæ
rup. – Men lige netop hvad de kort
næbbede angår, så kommer de ofte i 
store flokke, hvor der er en masse 
larm på grund af vingesus og gåse
snak, og her kan lidt mislyd godt bli  ve 
kvalt. Prøv at efterabe de lyde, gæs
sene selv laver. Det må ikke blive for 
skingert og slet ikke til slut, når gæs
sene er på indflyvning.

Deltagerne kunne afprøve deres patroner og få bevis for skudbilledet. Her er Børge Søren-
sen i aktion med sin halvautomat.

Se mere om projektet på 
www.kortnaeb.au.dk
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– Er der en flok, som er ved at lande 
et andet sted, langt væk, så lav høje, 
skingre advarselstoner ved at „støde“ 
i kaldet. Måske kan det få flokken til 
at undlade at lande, og hvis de så ta
ger kurs imod dig, så skal du lokke 
dem ind. Der er kun én måde at blive 
bedre på, og det er ved træning. At 
øve sig uden for jagttiden er jo helt 
omkostningsfrit.

– Hvis gæs under indflyvning hol
der helt op med at snakke, så har du 
og de andre jægere et problem. De er 
blevet mistænksomme og vil garan
teret ikke lande. Vurder lynhurtigt, 
om de er inden for skudhold, og få 
skudt. Er de ikke det, så er chancen 
mistet. Find ud af, hvad der er galt. Er 
et af skjulene ikke i orden, eller er der 
en jæger, som ikke kan ligge stille?

Hvad med den medbragte hund, 
ville en af deltagerne vide. Hvad var 
Smærups erfaring med at have den i 
skjul?

– Jeg graver et selvstændigt hul til 
hunden. En labrador i mindre størrel
 se eller en anden apporterende hund 
skal kunne finde ud af at sidde stille i 
skjulet, som man slører på samme 
måde som sit eget skjul.  

Træning
Det andet modul stod skydeinstruk
tør Kenneth Kold Jørgensen for. Del
tagerne fandt ud af, at der er en kæm
 pe forskel på at stå på en normal 
standplads på en skydebane og så at 
ligge på jorden og skulle afgive skud 
derfra. Deltagerne skød til lerduer.

Netop for at demonstrere, hvor stor 

en hjælp, man kan have af at grave et 
hul til benene, så skulle jægerne sky
 de uden denne mulighed. Og inden 
en „normal størrelse nordjyde“ på 
godt 100 kg, som en af deltagerne ud
trykte det, havde fået aktiveret mave

musklerne og trukket overkroppen 
op i en nogenlunde skydestilling, gik 
der en del tid, inklusive et ret stort 
energiforbrug!

– Så brug den fornødne forberedel
sestid, få lavet det hul til benene og få 

Ved at flette halmen ind i det særlige Powerhunter-skjuls overflade kunne Peter Smærup 
næsten „forsvinde“ fra jordens overflade.
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>dækket jorden med halm, hvis det er 
på en stubmark, eller græs, hvis det 
er på en græsmark. Og brug gerne jor
den eller en del af jorden som rygstøt
 te, lød et andet råd.

– Og hvis du opdager, at gæssene 
kommer lidt anderledes ind, end du 
havde regnet med, så tag konsekven
sen og flyt dit skjul. Din skydning er i 
forvejen handicappet af at ligge ned, 
og enhver forbedring af skudvinklen 
er vigtig, pointerede Kenneth Kold 
Jørgensen.

Den rette patron
Hvordan skyder DIT gevær med DE 
patroner, du bruger? Et ofte stillet 
spørgsmål, men hvor mange jægere 
har egentlig afprøvet det?

Den mulighed fik deltagerne på det 
tredje modul. Her kunne de skyde fra 
enten 20 eller 25 meters afstand på et 
stykke udspændt papir mod en teg
ning af en gås i profil.

Ikke kun træfområde, men især den 
forhåbentlig jævne fordeling af hagl
ene var interessant. F.eks. fandt Bør

 ge Sørensen ud af, at der er stor for
skel på to af de patronmærker, han 
havde med. Den ene satte et rigtigt 
fint skudbillede med helt jævn forde
ling. Den anden havde „huller“ af 
store og ikke acceptabel størrelse i 
skudbilledet, og de patroner ved Bør
 ge Sørensen derfor, at han ikke bør 
anvende til gåsejagt.

Hvilken slags gås? Hvilken alder?
Det fjerde og sidste modul stod Jens 
Peter Hounisen for. DCEforskeren 
havde medbragt 10 fugle af fem arter: 
grågæs, kortnæbbet gås, sædgås, blis 
gås og canadagås. Hver art var repræ
senteret af henholdsvis en gammel 
og en ung fugl.

Jægerne kunne betragte og vurdere 
hver fugl og skulle på et skema kryd
 se af, hvilken art, der var tale om, og 
om det var en gammel eller ung fugl.

Jens Peter Hounisen er selv jæger 
og fortalte, at det – ikke overraskende 
– kan være vanskeligt at kende for
skel på gæssene i daggry eller skum
ring. Her er det vigtigt med et kend

Deltagerne skulle arts- og aldersbestemme grågæs, sædgæs, blisgæs, kortnæbbede gæs og 
canadagæs.
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skab til, hvordan hver art „snakker“.
Som eksempel nævnte han, hvor

dan han en aften havde siddet med 
en jagtkammerat, og der var kommet 
en kæmpe flok bramgæs, måske 500. 
Men pludselig var der en anden „tone“ 
i flokken, og de to erfarne jægere op
dagede to grågæs blandt alle bram
gæssene, som de derpå kunne ned
lægge med et par velplacerede skud.

Vedvarende græs kontra stub
Når flokke af gæs slår ned, har de ét 
eneste mål – at æde. Enten spildkorn 
ved stubbygmarker eller frisk græs på 
de vedvarende græsmarker, som også 
området ved Lund Fjord er rig på, op
lyste en af deltagerne, Flemming Su
nesen.

– Vi kan se fra tidligere år, at gæs
sene ynder at stå ved Vust Holme, 
hvor der er mange græsmarker. Og 
hvis ikke der bliver hård vinter, kan 
de blive for at æde. Jeg har en kam
merat ved Vust Holme, som havde in
viteret syv jægere, da der var faldet 
sne, og de var udstyret med sneca
mouflage. I løbet af et par timer havde 

de nedlagt 72 kortnæbbede gæs.
– Hvor der er vedvarende græs år 

efter år, er der nok en fordel, for de 
gamle gæs kan huske de gode æde
pladser og vender derfor tilbage, op
lyste Flemming Sunesen.

– God viden!
Der blev nikket anerkendende til un
dervisernes forskellige råd fra delta
gerne. Som Johan Rasbech udtrykte 
det oven på Peter Smærups råd om 
skjul, lokkere og lokkekald: – Det var 
spændende og interessant – jeg lærte 
meget nyt, som jeg kan bruge.

Al den nye lærdom kan jægerne 
tage i anvendelse i den igangværende 
sæson. Blokformand Leif Rægaard 
oplyser, at jagten på de kortnæbbede 
begyndte den 21. september ved Lund 
Fjord. Han og de to andre formænd 
for Blok Nord og Blok Syd har aftalt, 
hvordan man skiftes til at jage i løbet 
af sæsonen. To af blokkene jager i den 
samme uge, mens der er total jagt
fred for gåsejagt i den tredje og sidste 
blok. Det er vigtigt at give gæssene et 
„helle“ et sted i området, så flokkene 

bliver og kan jages i de to andre 
blokke.

Ud over Lund Fjord, så er der også 
et forvaltningsområde ved Ringkø
bing Fjord/Stadil Ø, og et tredje er på 
vej ved Skjern. De tre områder er ud
valgt ud fra DCEtællinger af gæs. 
Kurset i Lund var det andet i efter
sommeren; i lavet ved Ringkøbing 
har 25 jægere deltaget i et lignende 
kursus. Det er Peter Smærup fra Ud
dannelses og Rådgivningsafdelin
gen, Kalø, som står for planlægning 
og koordinering af kurserne.

Første år blev brugt til den indle
dende fase, og her i projektets tredje 
år skal der jagtes efter fælles regler og 
efter kurser af nærværende karakter. 
Der bliver en evaluering efter sæso
nen; hvad virkede helt efter hensig
ten, og hvad kan der måske justeres 
på? Projektet er foreløbigt beregnet 
til tre år, hvorpå der sker en endelig 
evaluering.
steinar@post.tele.dk


