
Gåsejagt,
der virker!Våben/patroner

Da jægeren oftest befinder sig i tæt kontakt med jorden, er anvendelse af en
halvautomatisk haglbøsse eller en pumpgun en fordel. Disse kan lades, uden 
at våbnet „knækkes“, og kan lades med piben pegende opad.  
Da gæs er skudstærke, kan det anbefales at anvende kraftig ammunition.
Haglstørrelsen bør ikke være mindre end dansk størrelse 3. 

Testskydning
Som ved al anden jagtskydning er det vigtigt, at våben og ammunition er afpas-
set. Lav derfor en prøveskydning. Prøveskydningen bør foretages på den maksi-
male skudafstand på 25 meter.

Knæk og bræk!
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Gode råd om jagten på
luftrummets storvildt
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Alle jægere har et ansvar for at medvirke til en ordentlig og bæredygtig jagt,
og det er derfor vigtigt at reducere antallet af anskydninger. 
Gåsejagt handler først og fremmest om at komme på forsvarligt skudhold, så
der kan afgives et dræbende skud. Den maksimale anbefalede skudafstand er
25 meter, men ved bagskud bør skudafstanden nedsættes med fem meter. En
række faktorer har indflydelse på jagtens udfald, men med den rette forberedel-
se og tilgang kan man få succes. 

Rekognoscering!
Iagttag gæssenes trækruter og indflyvningsruter til området. Brug den nødven-
dige tid til at klarlægge deres landingspunkt samt tidspunkt for trækket. Først
derefter bør jagten begynde.

Skjul/sløring
Et velgravet og sløret skyttehul fungerer bedst. Bemærk altid, hvordan omgivel-
serne er, inden du laver sløringen. Der må ikke være forskel på før/efter billedet,
da gæssene så bliver mistænksomme og slår af. Placer skjulet, så du har fuldt
udsyn til deres landingspunkt.
Skjulet skal anlægges, når gæssene er trukket væk fra området. Dette vil ofte
betyde, at skjulet skal laves i mørke, men sørg for at tilrette sløringen med
omgivelserne i dagens første lys.
Sørg for god personlig sløring. Ansigt, hænder og krop skal falde i med skjulet.
Benyt gerne mørkere farver til ansigt og hænder og sørg for at sløre den del af
våbnet, der er synligt.  

Placering af lokkefugle 
Benyt så mange lokkere som muligt. Placér lokker-
ne, så gæssene kommer ind maksimalt 10 meter fra
skjulet. Da gæssene normalt flyver ind i modvind
og hurtigt vil slå af, når jægeren bevæger sig, vil fug-
lene hurtigt være ude over 25 meter. Sæt eventuelt
markører op på 20 meters afstand. 

Jagtteknik
Vent med at reagere til gæssene er helt inde over lokkerne. Er I flere jægere ved
samme landingspunkt, skal kun én jæger holde udkig, mens de resterende
trykker sig. 
Sigt efter fuglenes hals og hoved. Det er her, de bør rammes. Anskudte gæs kan
flyve langt. Hold øje med fugle, der ikke kan følge med flokken. Hav altid en
god og effektiv apporterende hund med til at hente anskudte fugle. En vinge-
skudt gås kan hurtigt gå/løbe langt.
Anvend de skudte gæs som lokkere. Vær opmærksom på, at der ikke ligger
døde gæs mellem lokkerne, som vender bugen opad. Det kan nemlig få de
næste gæs til at slå af for tidligt. 


