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Øjagt

Vi var med Mandø Jagtforening på
en god dag efter harer og fasaner.

Kragejagt – sådan

Gode råd fra en specialist i jagten
på den snu og årvågne fugl.
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DECEMBER:

Kristmåned
Tekst: Ole Noe, Niels Søndergaard, Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund Foto: Niels Søndergaard

Trækvildt

Markvildt

For mange trækvildtarter er det vinterens strenghed, der afgør, om de
forlader Danmark i den mørke tid, eller om de bliver og overvintrer. I en
hård vinter bliver jagtmulighederne
derfor små sidst på året.
Selvom efterårstrækket er overstået, og en del fugle er trukket sydpå, er
der stadig mange fugle, der bliver i
Danmark om vinteren. Samtidigt får
vi besøg af en masse trækgæster, såsom silkehaler og store flokke af sjaggere.
Særligt ved åer kan man finde
vandstær, og ved vore søer og kyster
ses store flokke af troldænder, bjergænder og hvinænder, der er kommet
trækkende fra nord. Ænder og svaner
ses ofte i byernes parker, og her kan
man tit komme helt tæt på dem.

Markens vildt er mange steder i tilbagegang, men den udvikling kan vendes ved at forbedre levestederne for
arterne. Ved at danne et markvildtlav
kan du være med til at skabe bedre vilkår for markvildtet i dit nærområde.
Det er vigtig at skabe et sammenhængende område for vildtet, og derfor er det afgørende, at lodsejerne
samarbejder på tværs af ejendomsskellene. Markvildtlavet kan være
centrum for samarbejdet og kan organisere og drive de tiltag, der skal til,
for at agerhøne- og harebestandene
kommer tilbage på ret kurs.
Et markvildtlav er en sammenslutning af lodsejere, der mobiliserer et
forvaltningsområde på 1.000-1.500
ha. Markvildtlavet kan arbejde sammen om natur- og vildtpleje, optæl-
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ling af vildt, jagt og så videre. Du kan
få råd og oplysninger om markvildtlav ved at henvende dig til Danmarks
Jægerforbund eller på markvildt.dk

Hjortevildt
December er en god tid at gøre status
for årets afskydning af hjortevildt. Er
der nedlagt det ønskede antal dyr, og
er fordelingen mellem voksne handyr,
hundyr og kalve/lam som forventet?
Eller skal der eksempelvis gøres en
ekstra indsats for at nå en bedre fordeling mellem de tre kategorier? Hvis du
har nået din målsætning for afskydningen inden jul, vil den tilbageværende bestand lave mindst mulig skade
på mark og skov i den resterende del
af vinteren.
nis@jaegerne.dk
mf@jaegerne.dk
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REGNEN PISKER MOD jagthyttens vinduer, mens vi på trækronerne i alléen
udenfor tydeligt kan læse, at blæsevejret kommer til at sætte skub i fasanerne på denne sæsonens sidste
konsortieklapjagt på Margrethelund
ved Faxe.
Rigtige jægere lader sig som bekendt ikke slå ud af lidt blæsevejr,
heller ikke selv om stormen er tiltagende og spået til at blive en af denne
vinters hårdeste. Alle mand – Lars
Andersen inklusiv – er derfor nogle
minutter senere at finde på gårdspladsen, hvor jagtleder Bjarne Degn
råber sin parole ud til de omtrent 25
jægere.
– Og husk nu at samle afskudte pa-

tronhylstre op undervejs, lyder den
sidste formaning fra Degn, inden jægerne begiver sig af sted i to hold.

Sneppe grebet i luften
Der er en pæn gåtur ud til første såt,
og undervejs fortæller Lars mig om et
af sine højdepunkter under jagterne
på Margrethelund.
– En af de første gange, jeg var med
på jagt her, fik jeg en skovsneppe, fortæller han. – Der blev råbt tiro ude på
venstre flanke, og kort efter opdagede jeg sneppen, der kom glidende
mellem træstammerne helt nede over
skovbunden. Lige da den passerede
hen over min hund, som dengang var
i sin bedste alder, satte han af og fan-

gede skovsneppen i sin flugt, forklarer den jagttegnsløse jæger, der den
dag blev noteret for sin første skovsneppe.
Lars Andersen er jæger uden jagttegn, idet han alene medbringer labradoren Bundy som „våben“ på
disse jagter.
Det er ikke ualmindeligt, men alligevel interessant at møde hundefolk,
der deltager på klapjagter kun „bevæbnet“ med hund. En del af disse
har jagttegn, men alligevel større interesse for blot at gå med hund, mens
andre – som Lars – end ikke har jagttegn. Det har da heller aldrig ligget i
luften, at Lars skulle have jagttegn eller gå på jagt – hverken med eller

Jæger uden jagttegn
Man kan sagtens gå på jagt uden jagttegn. Det er Lars
Andersen et levende eksempel på. Og det er på
ingen måde ulovligt.
Tekst og foto: Thomas Lindy Nissen
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uden våben og hund. Men da han fik
hunden Bundy, var det efter en lidt
skæv hundeoplevelse, hvor han måtte aflive en hund på lidt over fem år.
Han holder meget af dyr og ønskede
ikke at få sådan en ubehagelig oplevelse igen, så Bundy måtte fra begyndelsen med til hundetræning.
– Bundy kommer fra den sønderjyske Kennel Sparkfield, der er kendt
for at lave gode jagthunde, så min
hundeinstruktør mente, det var en
nødvendighed at føre Bundy på jagtrelaterede markprøver. Jagttræningen resulterede i, at vi deltog til unghundemesterskabet, der så igen førte
videre til flere markprøver. Jeg stoppede dog med at gå til prøve, da jeg

>

I første såt apporterer Lars og Bundy
for den 80-årige Ib Kruse, der skimtes
i forgrunden.

Det lå ikke i kortene, at Lars Andersen skulle være „en af os”, men i dag er han jæger uden jagttegn.
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> begyndte at gå på jagt, det kan man jo
bruge mange weekender på, forklarer
Lars.

Ros på paraden
Lars arbejdede på det tidspunkt i et
firma, der i løbet af sæsonen afviklede flere firmajagter på et revir ved
Bårse, og da han jo havde en dygtig
markprøvehund, blev han inviteret
med. Senere var det onklen Jan Smedegaard, der inviterede ham med på
Magrethelund, hvor han efter den
første jagt blev fremhævet ved dagens
parade for det flotte hundearbejde.
– Det var en jagt, hvor der virkelig
skete noget og efter den flotte ros, fik
jeg rigtig lyst til at deltage og har siden deltaget på jagterne hernede og
altså indtil nu „nedlagt“ en skovsneppe, fortæller han, netop som drevet i første såt går i gang.
I første såt står Lars og Bundy klar
til at apportere for 80-årige Ib Kruse,
da en skovsneppe stiger med vinden i
ryggen og pludselig kommer til syne
over trætoppene til venstre for Kruse,
der kaster to skud efter den, men
uden resultat. Det er dog ikke den
store fiasko for den ældre jæger, der
gennem et langt liv har oplevet
mange spændende jagtsituationer og
derfor nu primært deltager for kammeratskabets skyld.
Bundy sendes efter en skovsneppe nedlagt i tredje såt.

Naturoplevelse og hundearbejde går for Lars Andersen forud for skydning og drømmen om et jagttegn.
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Trods fasankokkenes rygvindsfordel falder der alligevel enkelte fugle,
og trods konkurrence fra flere andre
hunde bliver det også til en apporteringsmulighed for Bundy. Hunden er
dog over 12 år og har sammen med
sin ejer gennem årene – ligesom jægeren de apporterer for – oplevet mange
situationer, hvorfor hverken Lars eller
Bundy har samme iver som førhen, når
det kommer til at hente fugle hjem.

Store størrelser
I anden såt er makkerparret med til at
drive mosen af, men letter blot en enkelt fasanhøne, der sidder i nogle
grene lidt over vandoverfladen. Der er
mange gråænder i mosen, men sæsonen er ovre, så der bliver ikke i denne
omgang mulighed for vandapportering, men kommer det til vandapportering, er Bundy selvfølgelig også på
det. Det er dog sjældent, han har muligheden på jagt, da et andetræk som
bekendt er relativt kort, og der er
langt fra Glostrup, hvor Lars bor, til
Faxe, så det er ikke en jagtform Lars
og Bundy rigtigt har taget op.
– Da jeg begyndte at gå på jagt, måt-

te jeg selvfølgelig ud og købe praktisk
tøj – altså jagttøj. Størrelserne, jeg
kunne vælge imellem, var ret store,
syntes jeg dengang, men senere fandt
jeg ud af hvorfor, fortæller Lars, og
uddyber med en forklaring om gode
jagtmiddage i jagthytten, der har gjort
sit til, at jagttøjet passer helt fint nu.
Jeg bemærker dog, at han ikke har
investeret i en vildtgalge og spørger
til, om han ikke har lyst til at håndtere forendt vildt?
– Jeg synes, det er irriterende at
bære vildtet i galge, og jeg har jo begge hænder fri, forklarer han og fortæller derefter, at han sagtens kan
fange anskudt vildt af, ligesom han
også uden problemer ville kunne
nedlægge vildt med et våben.
– Men jeg overvejer overhovedet
ikke at få jagttegn, for det siger mig
ikke noget at skyde, jeg synes alligevel godt, jeg kan kalde mig jæger, understreger han, men indrømmer dog,
at han hellere vil håndtere fuglevildt
end hårvildt.
– En ræv f.eks. har jo samme størrelse som nogle hunde, og den ligner
lidt en hund, forklarer han.

>

Lars Andersen med en skovsneppe nedlagt
af naboposten og afleveret til hånden af
Bundy.

OMDAN DIT KIKKERTSIGTE TIL ET NATSIGTE PÅ 60 SEKUNDER

• Kan bruges på alle riffeltyper
• Intet eksternt lys nødvendigt
• Vandafvisende
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VIPER

WOLF

EAGLE

Rækkevidde 100 meter
Kr 5.499,-

Rækkevidde 300 meter
Kr 7.999,-

Rækkevidde 500 meter
Kr 10.999,-

• Monteres på 60 sekunder
• AV output 3.5 mm. jackstick
• 3.5” display

Føres i alle velassorterede jagtforretninger
www.jaegerforbundet.dk

• Ingen indskydning nødvendig
• Opladeligt Lithium Ion batteri
• Kan bruges dag og nat
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DIN JAGTREJSEPARTNER

NYT: Kan nu bookes som 3 og 4 dages
tur - Bukkejagt i Polen 2016
Med bus 11-14/15. maj og 3.-3/7. august
• 4 dages jagt og ophold med fuld forplejning
• Ophold i dobbelt værelse, jagtføring 1:1
• Buskørsel Danmark/Polen t/r
Ved 3 dages jagt kr. 4.450,- Ved 4 dages jagt

kr 5.450,-

Hjortejagt i Polen

• Inkl. kronhjort optil 5 kg, 4 jagtdage
I alt kr 12.950,Forhør om mulighed for bustur 20.-25. sep. 2016

Hundyrsjagt Polen

Inkl. 10 råer og lam. 3 dages ophold i dobbeltværelse.Jagtføring 1:1
I alt kr 6.450,-

Slovenien gemsejagt

• 4 opholdsdage i jagthytte
• 3 jagtdage med pursch og ansitz
• Jagtføring 1:1
I alt kr

5.450,England Muntjac og CWD

3 dages ophold på bed and breakfast i dobbeltværelse. 3 dages jagt hovedsageligt fra tårne, på
egen hånd (6 outings). Transport under jagten
samt ophold på typisk bed and breakfast i dobbeltværelse pr. jæger minimum. 2-4 jægere.
I alt 740 £
Muntjac buk uanset størrelse 300 £
CWD optil og med sølv 490 £ guldmedalje 690 £

Tyrkiet Inkl. 3 keilere:

den største Keiler + 2 keilere optil 18 cm
5 dages ophold i dobbeltværelse
Fuld forplejning på lokalt hotel i jagtområdet
4-5 jagtdage med jagtføring 1:1
Transfer til jagtområdet t/r, Al transport i reviret
Pris pr. jæger
kr 16.950,-

Polen inkl. 1 muflon optil 60 cm
3 jagtdage, 6 pürsch, jagtføring 1:1
3 dages ophold med fuld forplejning,
i dobbeltværelse,
Pris pr. jæger
kr

9.950,-

Sydafrika super farm

• 6 opholdsdage i dobbeltværelse
• fuld pension under opholdet
• 5 jagtdage, jagt 1:1
• 3 dyr inkl. i pakken valgbar imellem (Impala,
Warthog, Blesbuck, Duicker, Steenbuck,
Springbuck). Helt fantastisk billige trofæpriser

kr 11.450,Spanien 1 Beceite Ibex optil
sølvmedalje + 1 hundyr i Becite
Ibex

3 dages ophold med fuld forplejning,
Alle drikkevarer også alkohol
2 jagtdage, jagtføring 1:1,
Al transport i reviret
Pris pr. jæger ved booking af 2 jægere

kr 24.950,Mauritius 1 Rusa Hjort
guldmedalje
30-34 tommer
kr 22.650,forhør nærmere for forskellige muligheder

Tjekkiet jagt på muflon

3 dages jagt og ophold i dobbeltværelse
al transport i reviret under jagten
Pris pr. jæger
kr 3.650,Muflon optil bronze
Muflon Bronze (ca. 60-70 cm)
Muflon Sølv (ca.70-80 cm
Muflon Guld (ca. 80-110 cm)

kr
kr
kr
kr

6.950,10.990,16.750,24.990,-

Forhør om 6 pladser på drivjagt i Polen hvor
gruppen skyder i fælles pulje fra den 1721. december.

tlf. 2345 2694 - www.aurorajagtrejser.dk
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Tillykke – Lars overrækker skovsneppen til naboskytten, der nedlagde den i et enkelt, men
effektivt skud.

> Labrador af jagtlinje
– Det var i den såt her, vi i sin tid
„nedlagde“ skovsneppen, fortæller
han, inden drevet i tredje såt går i
gang.
– Jeg fik fuglen med hjem, men
først efter at have kysset den. Jeg fik
dog aldrig taget penselfjerene, men
min undskyldning er, at jeg ikke går
med hat, spøger han.
Lidt efter følger han en endnu levende skovsneppe med øjnene, den
har kurs mod naboposten, som nedlægger fuglen i et skud. Selv om jægeren på naboposten har den „langhårede“ og deres to korthårede med
som apportører, får Lars alligevel lov
at sende Bundy på vadefuglen, der
minuttet efter leveres til hånden.
Lars og Bundy nyder ud over frisk
luft, kammeratskab og jagtlig spænding også godt af vildt til gryderne.
Vildt med „hud og hår”, som skal forwww.jaegerforbundet.dk

lægges, hvilket Lars da heller ikke går
af vejen for. Han er dog så heldig, at
kæresten i de unge år arbejdede i en
københavnsk fiske- og vildtforretning, hvorfor hun har bedre håndelag
for den del af jagten.
Bundy er som tidligere nævnt en
aldrende hund, så i princippet kunne
Lars snart lægge jagten bag sig og
slippe for at skulle ud i et herrens
storm- og regnvejr som i dag, slippe
for blod på fingrene, mudder under
støvlerne og andre „ubehageligheder”, men sådan bliver det ikke!
– Jeg har lige bestilt min næste
hund, der skal være en labrador som
Bundy, ligesom det skal være en
hund af en jagtlinje, og den kommer
til at skulle gå på jagt, slutter den
hundeglade jæger uden jagttegn.
tln@jagtrejsefeber.dk
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Portræt af kaliber .260 Remington

6,5 på amerikansk
MANGE NYE TRENDS inden for riffelkalibre kommer fra USA. De har en
langt mere udbredt tradition for alverdens forskellige skydekonkurrencer og discipliner, og de har et bredere spektrum i kropsstørrelserne på
deres jagtobjekter. Kaliberdiameteren 6,5 mm. er blevet meget populær i
USA de senere år. Amerikanerne har
fået øjnene op for kaliberets ballistiske kvaliteter. Svenskernes erfaring
med 6,5x55 er en afgørende medindflydelse. Det samme gælder 6,5-284
Norma.
6,5’erens popularitet begrænser sig

ikke kun til de nævnte kalibre. 6,5
Creedmoore og 6,5x47 Lapua er to andre nye kalibre i 6,5 mm, som ikke
har opnået helt så stor popularitet.
Til konkurrenceskydning kan .260
Rem. ballistisk udrette det samme
som en .300 Win. Mag. med et langt
mindre rekyl. .260 Rem. passer samtidig i den halvautomatiske AR-10,
som er meget populær til konkurrenceskydning i USA.

Tyveri
.260 Rem. bærer forkortelsen for Remington. De store våbenproducenter

vil meget gerne have deres navne
knyttet til kalibernavne. .260 Rem. er
en „wildcat“, som i lang tid har gået
under navnet 6,5-08. .260 Rem. er
kort og godt en .308 Win. nedkalibreret i hylsterhalsen til 6,5 mm. Det lille
firma A-Square var faktisk i gang med
at lancere patronen hos våbenproducenten SAAMI, men under processen
havde storebroderen Remington
skrevet, at de ønskede at standardisere .308 Win i en 6,5 mm. version. Så
i stedet for at komme til at hedde 6,508 A-Square, blev det .260 Remington. De store drenge bestemmer!

Der findes ikke et stort udvalg af fabriksammunition til .260 Rem. Men det fås i de fleste jagtforretninger. Genladning gør den meget mere
alsidig og billig at skyde med.
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Tekst og foto: Johannes Krarup

I 1997 blev .260 Rem. en standardiseret patron.

„Hun duede ikke“
Sådan lød den uretfærdige dom over
en drikfældig og hårdtslidende mor i
en af H. C. Andersens eventyr. Jeg håber, at 6,5 kalibrene bliver reddet, for
det lader til i disse år, at 6,5x55 i Norden nærmest bliver gjort ubrugelig.
Mange køber rifler til vildsvinejagt i
Sverige. Der er god fornuft i større kalibre, hvis man virkelig dyrker jagt på
vildsvin og andre større dyr. Men
hvis det er ét vildsvin man skyder om

Et par afskudsbukke skudt med min .260 Rem.

Fra venstre til højre: 129 gr. Hornady Interlock, 140 gr. Nosler AccuBond og 120 gr.
Nosler Ballistic Tip Hunting.

140 grains Nosler Accubond gav meget fine
udgangshuller i .260 Rem.
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året, og man ellers fortrinsvist skyder
råvildt, så kan 6,5x55 sagtens klare
jobbet. Det vil være mit valg.

Hvorfor .260 Rem.?
Den snusfornuftige vil sikkert spørge:
Kan man ikke nøjes med en 6,5x55?
Det kan man bestemt! Hvis man har
en riffel med en låselængde til .3006, er der ingen fornuftige grunde til
at vælge en .260 Rem. frem for en
6,5x55. Den eneste virkelige berettigelse for en .260 Rem. er den korte lås,
der kan rumme patroner i en længde
som .308 Win. Jeg havde skrottet en
.243 Win. pibe på en af mine rifler, og
jeg skulle finde et nyt kaliber.
6,5x55 håndterer de tungere kugler
bedre end .260 Rem. Det skyldes, at
man er begrænset af patronlængde
pga. magasinets længde, men også på
grund af den relativt korte friflugt i
www.jaegerforbundet.dk

.260 Rem. De tunge kugler/længere
kugler optager mere plads i hylsteret.
Det går ud over hastighed og ydelse.
Mit valg af .260 Rem. skyldes også,
at der findes mange gratis tomme
.308 Win. hylstre på banerne, som
kan omformes til .260 Rem. Hylstrene kan uden videre omformes i en arbejdsgang med et .260 Rem. die sæt.
Andre anbefaler, at man går via et
7-08 Rem. die sæt. Det har jeg ikke
fundet nødvendigt. Lapua fremstiller
hylstre til .260 Rem. De er lavet i
fremragende kvalitet, og man er også
sikret ensartet tykkelse i godset i hylsterhalsen. Ellers anvendte jeg udelukkende .308 Win. hylstre fra Lapua.

Er der grund til nye kalibre?
I disse år fremkommer der flere nye
kalibre. En del af dem ryger hurtigt i
glemmebogen af gode grunde. Men

>
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> der er faktisk gode og fornuftige

Harmonisk

Kuglernes virkning på vildt fra en
.260 Rem. er identiske med 6,5x55.
De erfaringer, man måtte have med
6,5x55, kan overføres direkte til .260
Rem. Jeg har haft flere rifler i 6,5x55
og synes, at det er et fantastisk kaliber.
Til .260 Rem. har jeg anvendt tre
kugler: Hornady InterLock 129 gr.,
Nosler Ballistic Tip Hunting 120 gr. og

Nosler Accubond 140 gr. på råvildt.
Fra en læser har jeg modtaget billeder
og tilbagemeldinger på Nosler Ballistic Tip 120 gr. i 6,5x55. Vedkommende havde skudt råvildt og vildsvin med kuglen, og han fandt den
rigtig effektiv. Jeg har anvendt kuglen både i .260 Rem. og 6,5x55. Min
oplevelse er, at den har en tendens til
meget hurtig ekspansion, og at den
kan lave ret store blodudtrækninger
på indgangssiden. Med en udgangshastighed på ca. 900 m/s giver den
ret kvikke drab. Sidste dyr, jeg skød
med denne kugle, var en rå i januar
måned. Den havde et indgangshul på
størrelse med bunden af en ølflaske
og ingen udgangshul. Det er formodentlig en undtagelse. Men det understreger, at der er tale om stærkt
anslag i den første del af kuglens passage igennem dyret.
For en årrække siden skød jeg en sikahind i Skotland. Indgangs- og udgangshul så meget fint ud, og skytten
smilede, indtil han fik skindet af dyret. Blodudtrækninger var efter hans
standard for kritisabel. Plastikspidserne på almindelige mantlede kugler giver hurtigere ekspansion – næsten uanset hvilket fabrikat. Kuglen
fås også i en 140 gr. udgave, og den
vil nok være et bedre valg til skudafstande op til 150 meter. Men 120 gr.
udgaven er bedre egnet på lidt længere afstande.

Næsten uanset hvilket kaliber der skydes
med, så vil der være markant kødødelæggelse, når kuglen træffer højt og tæt på rådyrets rygrad. Lammelse og død indtræffer
som regel momentant.

Ræve er en fornøjelse at skyde med den svagt rekylerende .260 Rem.

grunde til udvikling af ny kalibre. En
del riffelkalibre er blevet fremstillet
til bestemte typer låsekonstruktioner, hvor man bevidst går efter lavt arbejdstryk. Andre er anvendt i ældre
rifler med svagere låsekonstruktioner, som ikke tåler de moderne høje
trykstandarder.
Winchester har igennem en årrække lavet en patron i 6,5x55, som er rimeligt svagt ladet, og det har de gjort
af hensyn til ældre militære rifler,
som bruges til jagt. Der er ikke tale
om dårlig ammunition, men en ammunition, som fra producentens side
er lavet sådan, at man er sikker på, at
den ikke forårsager kammer- og løbssprængning.
6,5x55 er godkendt til et maksimalt
tryk på 3800 bar. .260 Rem.s maksimale tryk er 4.150 bar. Fordi arbejdstrykket i .260 Rem. er lidt højere,
yder den det samme som en 6,5x55 på
trods af lidt mindre hylstervolumen.

Kugler
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Hornady InterLock 129 gr. lever ikke
op til lovkravet om kuglevægt til
hjortevildt. Men i de lande, hvor det
er tilladt, vil jeg ikke tøve med at
bruge den på kronvildt. Den har ca.
samme tværsnitsbelastning som en
180 grains .308 kugle. Kuglens længde er efter min mening den bedst balancerede kugle, jeg anvendte i .260
Rem. Jeg målte udgangshastigheden
til 890 m/s. Når riflen er indskudt på
100 meter, falder den ca. 40 centimeter på 300 meter. Alt råvildt, som jeg
skød med denne prisbillige kugle, gik
ned i skuddet.
Jeg har anvendt kuglen til regulering af gæs, og når jeg holdt højt på
gåsen, og undgik at ramme brystregionen, leverede kuglen acceptabel
kødødelæggelse.

God allround
Jeg har tidligere haft erfaringer med
130 gr. Nosler AccuBond i 6,5x55.
Flere gange oplevede jeg, at indgangshullet var større end kaliberdiameteren. Hvis dyret stod lidt skråt,
kunne indgangshullet godt være en
anelse aflangt. Derfor valgte jeg med
kaliber .260 Rem. at gå op til 140 gr.,
for at få taget en anelse af hastigheden af. Min ladning målte jeg til 810
m/s ved mundingen. Erfaringerne
med 130 gr. kuglen gentog sig ikke
med 140 gr.
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Med 140 gr. Nosler AccuBond skød
jeg rådyr på afstande varierende fra
40 til 235 meter. Jeg synes at ane, at
når dyrene står ude på 200 meter, og
en anelse længere, så giver det ofte
forsinket drab. Dyrene løber i flere
tilfælde en kort spurt på cirka 30 meter. Projektilet har mistet små 110
m/s i hastighed på 200 meters afstand, og anslagsenergien mindskes
med omtrent 800 J på samme afstand. Hvis man vil være mere sikker
på, at dyret falder på stedet, skal man
vælge højere hastighed og ydelse
(måske førnævnte 120 gr. Nosler Ballistic Tip). Jeg foretrækker 140 gr. AccuBond.

Præcision
Mine ladninger skal gerne have den
laveste egenspredning. Mine krav er
ikke højere end 25 mm. på 100 meters
afstand. Når en ladning er på mindre
end 25 mm., bruger jeg ikke flere ressourcer på at gøre den mere præcis.
Min riffel fik jeg ompibet hos bøssemager N. P. Nielsen. Det blev en Lothar Walther med en pibekontur, som
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Fuglebeskyttelse: Denne grævling blev skudt med min .260 Rem. på et polsk revir, hvor der
var en lille bestand af urfugle, og hvor man af den grund havde tilladelse til at skyde de fleste rovdyr året rundt.

er tykkere end standardpiben (mundingsdiameter: 18 mm – løbslængde:
60 cm). Riflen gav udmærket præci-
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sion, og flere ladninger kom uden besvær under 20 mm.
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