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Nasteskud
kan blive detsidste,
du horer
Et skud kan vare nok. Det kan i alleruarste fald vare det sidste, du hsrer
0g det kan med stor sandsynlighed vare drsagen til en alvorlig hsreskade
i den ene eller anden form, hvis du ikke beskytter din hsrelse.
Af Thorkild Ellerbek

i trods af den kendsgerning,
at st0j er skadelig, er der
mange jrgere, som ikke

bruger horevnrn p5" jugt. Alle bru-
ger det pi skydebanen. Men ude i
naturen synes de fleste, at det ikke
er nodvendigt. De ved det jo godt:
Det er ikke si godt det der med at
skyde uden at beskytte h@relsen ...

JAGT, Vildt og Vi"bens store
panel af lresere, Jagtpanelet, er ble-
vet spurgt om brugen af h@revtrrn,
og det er kun de frerreste, som altid
bruger dem. Blandt de, der bruger

det hele tiden, udgor de 20-30-irige
25 procent, men i gennemsnit er
det kun 10 procent, som altid bru-
ger h@revrrn.

Den kendsgerning er ikke over-
raskende, men den er trt pi at
vrre uansvarlig for den, som har
sin horelse og sit helbred krrt.

Et gevrerskud stOjer med 160
decibel (dB) pi en meters afstand
og altsi. meget mere , nilr det er dig
selv, der affyrer skuddet. Det er 20
dB over smertegrrnsen, og det er
ogsi kun 20 dB fra den lydstyrke,

som forirsager sprrngning af
trommehinden!

At skyde uden h@revrcrn er altsi
endog meget farligt.

SxaoER ER
UUNDCANUGE
Nu er det sidan, at man godt kan
udsrette oret for denne belastnirg
adskillige gange, uden at der tilsy-
neladende kommer skader. Bare
109 dB i to minutter om dagen er
direkte skadeligt for qret, og pi
lrengere sigt vil vedvarende staj sive
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en eller anden form for horeskade,

og gentagne skud medforer ogsi

skader enten med det samme eller

pi hngere sigt.

Skaderne kommer Pi et eller

andet tidspunkt, men ingen kan

sige nojagttst hvornir. Derfor kan

det nreste skud, du af$'rer' vrere det

sidste, du h@rer.

Vi befinder os i staj hele tiden.

Pi gader og veje og hjemme blandt
emhrtter, opvaskemaskiner, vaske-

maskiner, oliefirr, eI- og benzin-

dre.*rne vnrkt4jer m. m.

Husets opvaskemaskine st@jer

omkring 60 dB, men nir du klasker

tallerkenerne sammen, spidser st@-

j., til oppe i nrerheden af 100 dB.

HilrtOrreren stojer med B0 dB,

grresslimaskinen med 94 dB,

motorsaven med 110 dB, tryklufts-

boret 130 dB og endelig ffrvrerkeri
med 162 dB - og til slut haglgevtr-

ret med 160-170 dB.

Lovgivningen krrever udlevering

af h@revrcrn til mennesker, som

arbejder ved stoj omkring 80 dB, og

Itclrevrcrnet SKAL bruges, hvis

grrnsen overstiger 85 dB.

FTvTnEHARENE
bDnl,.,lEGGES
Din @regans ender i det, der kaldes

oresneglen. Den ligner faktisk et

sneglehus. I oresneglen sidder

tusindvis af smi fimrehir. Nir lyden

blreser ind, bevrger hirene sig. Det

er hi.renes bevregelse, der fir dig til
athore - hvis dine orer altsi virker.

Skyder du, eller lYtter du til
meget hai musik, bajet hirene i
oretsig som trrer i blresevejr. Nogle

gange kan lyden blive si kraftig, at

alle dine hir knrekker - som trcer i
en storm.

Knrkkede hir gror ikke ud igen,

og du har si fiet en h@reskade.

Sidan beskriver www. hoereforenin-
gen.dk det, der rent faktisk sker.

Det er samtidig en kendsger-

ning, atjo reldre du er, jo flere af de

fine fimrehilr har taget skade. Sijo
reldre du er, jo st@rre er risikoen.

I vrrste fald mister du horelsen

totalt. Du kan miste en del af harel-
sen og mi leve med nedsat horelse.

Mange mi nok med hinden Pn

$ertet erkende, at de nogle gange

har oplevet, at hotelsen er vrek et

stykke tid lige efter et skud, eller at

d,et suser en smule for Orerrue. Det

er farligt.
Den susen for @tet, du oPlever,

kan meget vel vrre starten Pa den

ubehagelige sygdom tinnitus. Er

man ramt af tinnitus, vil man som

it$ffi
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Tinnitus kan bryde ud i mange for-
skellige grader, men ubehageligt er
d.et.

Fr,nnE SLAGS HOREv;BRN
Der er altsi god grund til at finde
en ordentlig beskyttelse af dine
@rer, nir du er pijagt.

AIle kender l:,orevr-rn. De findes
lige fra smi engangspropper, som
du kan bruge, nir du ved, at du skal

udsrettes for stoj. Der er de sikaldte
hgrebgffer med bojle, som dremper
lyden og sikrer dig ved konstant st@j

eller ved skydning.
Der er mere avancerede udgaver

af disse med indbygget radio, som
man skal passe pi, for skruer man
for hojt op for den lyd, er det ogsi'
skadeligt.

Der er ogsi' endnu mere avance-

rede horebgffer med indbyggede
mikrofoner, si du kan tale helt nor-
malt med andre, mens et elektro-
nisk filter dremper lyden, nir der
afgives skud.

Som hovedregel kan man gi ud
fra, at alle godkendte horevrrn
drmper ned til en maksimal stojbe-
lastning pe 80 dB - altsi grrensevrr-
dien i henhold til lovgirmingen.

For mange vil det sikkert vrre en
god undskyldning, at det ikke er
srrlig smart eller hensigtsmassigt
at gn pi jagt med bojle-h orebsf-
ferne, uanset hvor avancerede de
er. De $rlder lidt meget pi hovedet,
og det kan vrere svrert at have hat
pi. Endvidere har brillebrerere
nogle gange problemer med, at
kopperne ikke sidder tr-t omkring
Orerne.

Nogle mener ogsi, at de generer
og er i vejen, nir man skal svinge
bossen.

Vil man helt undgi' problemer af
denne art, skal man valge de form-
stobte L:,orevr-,rn, hvor selve det
elektroniske horevnrn bestir af en
lille prop, der passer ind r @ret og
har bide mikrofon og hojttaler
indbygget.
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Horeproppen
I Oret ogpatronen
i kammeret
Jeg har ikke haft patroner i gevaret eller riflen

hele dette efterdr uden ogse at have haft mine

hgrevarn i grerne. Med den risiko, der er forbundet

ved at knalde 160 dB af ud for mit hojre sre, vil jeg

hellere hsre et dampet skud end et brag med

risiko for en alvorlig hsreskade.

Af Thorkild Ellerbek

e formstgbte h4revxrn,
som JAGI Vildt og Vi'ben
har afprovet, er alle af god

kvalitet. Det krrever naturligvis til-
vrnning, at man har "en prop" i
Oret, men netop det, at de er form-
stobte efter dit ege t @re, g@r, at man
hurtigt vrnner sig til det.

En anden ting, man skal vrenne
sig til, er lyden i apparatet. Lyden
kan ikke bliver 100 procent natur-
lig. "Der er tale om meget smi
mikrofoner og meget smi hojtta-
lere, si det har indflydelse pi lyd-
kvaliteten. Man kan sige, at lyden
virker kunstig eller lidt t'1nd i det.
Den er bedst i diskant-omridet,
mens dybere toner er svrerere at
opfange og videregive i si smi ele-

menter," siger lydtekniker Flans

Grand, der har arbejdet med lyd og
st@j i mange ir.

Min opfattelse som testperson i
efteriret er ogsi, at det lydbillede,
du fir, er anderledes end uden
apparatet. Fx forstrerkes den ntrre
lyd, ni.r du bevrger dig. Det vil sige,

at du ltorer dine skridt meget Tde-
ligt og ogsi' lyden af tojet, som
"knitrer". Det skyldes, zt mikrofo-
nerne opfanger denne lyd meget
trt pi. Nir man sidder stille,
rendrer lydbilledet sig. Den ntrre
Lyd/ stOj forsvinder, og i stedet har
man en tydelig forstrrkning af
lyden omkring en og endog langt
vrek. Det er ikke generende, men
blot noget, man skal vrenne sig tiI.

Uanset om h4revnrnet har fast
volumenindstilling eller variabel,
vil brugeren altid ffi et forstrrket
lydbillede. Miske omkring 10 dB i
forhold til din normale horelse,
men det er ikke noget problem.
Man skal vide, at l0 dB ikke er blot
10 procent mere, men faktisk kan
vrere en fordobling pi' nogle lyde.

LyUnTLLEDET ER GoDT
Hvis man selv tror, at man lister
lydlost rundt i skoven, vil forstrrk-
ningen rendre denne selvopfattelse.
Lyden af et blad eller en knrekket
kvist under foden forstrerkes, men
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det er ikke ensbetydende med, at

den lyd kan hores af dyrene. Igen

skal man trnke pi mikrofonernes
evne til at opfange de nrere lYde.

Men netop dette lydbillede er godt,
nir man justerer apparatet. Si kan
man finde et meget mere naturligt
lydbillede.

Men alle vi, der frrdes i naturen,
ved, at dy. har en bedre horelse

end mennesker, og derfor er denne
litle teknik-forstrrkning nok en

god pimindelse om at gi endnu
mere stilIe.

Min oplevelse har altsi vnret, at

for de afprovede apParaters ved-

kommende er lydbilledet si godt,
som det kan vrere, og bestemt
meget acceptabelt, nir man lige

har vrennet sig til det. Lyden er

pivirkelig af vind. Det er alle mikro-
foner uanset storrelse og pris. De

fleste har set mikrofoner med
"pels" pa i ff. Det er sikaldte vind-
hrtter, som bruges til at drempe

vindens susen ind i selv meget dYre

og avancerede mikrofoner, men

der er ikke plads til vindhrtter i
trorevrcrnene. Dog har Phonaks

udgave nogle smi vindhretter i
skumgummi, som \jrelper lidt.

Sil alt andet lige er h@revrrnslY-

den bedst i stille vejr. Er apparatet
med variabel lydstyrke, vil det
kljrlpe at skrue ned i tilfrelde af
kraftig vind.

Drn LUKr(Es NED
FOR BRAGET
Den helt store fordel er selvfolgelig,

at du har sikkerhed for, at der bliver
lukket ned for braget, nir du tryk-
ker pi aftrckkeren. Det erjo dybest

set det, det hele handler om. Pi det

punkt er der ikke forskel pi de

afprovede apparater.
Men det er klart, at den anden

store fordel er, at du tager proP-
perne i ved starten af jagten og

beholder dem i resten af dagen

(eventuelt lige med undtagelse af
ved frokostbordet ...) .

Al normal samtale og endog hvi-

sken pi vej til posten hores uden

HONEVIERN

For at hsrevarnet
skal passe, er det
vigtigt, at afstsbnin-

gen af sret er udfsrt
korrekt. Her er det
Nina Storgaard fra

Siemens, som tager
en afstsbning. Alle

de afprovede produ-

center tilbyder
afstabninger i spe-

cialforretninger over

hele landet.

problemer. Du kan Ltore, nirjagten
srttes i gang. Du kan lt4re hun-
dene i siten, og du horer ogsi, nilr
fuglene flyver op, eller andet vildt
laber frem i siten. Du l:,arrer ogsi'

de andres skud og dit eget skud,

hvis du er si heldig, men altsi nu
uden risiko for horeskader.

Det grelder for alle horevrern'
enez at man skal have ordentlig
hygiejne r @rerne. Ikke for megen

orevoks, men alligevel vil der ved
jrvnlig brug srette sig voks i appara-

ternes smi bitte i'bninger. Si indi-
mellem skal man rense de enkelte

propper eller udskifte de smi. filtre,
der folger med.

Det har ikke vrret muligt at teste

batteriholdbarheden helt eksakt,

men jrevnlig brug af apParaterne

synes at vise, at det er apparaterne

med de smi batterier, som har den
korteste batterilevetid. Kun Pho-

nak, som bruger almindeligt A\ILI
batteri, synes at holde lrengere.

Det er ikke et voldsomt problem,
blot skal man i alle tilfrelde sorge
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for at have et ekstra srt batterier med pi jagt. Nir
batterierne laber t@r, kommer der en lille advarsels-

tone i Oret.

INCnN HATTEPROBLEMER
Endelig er der den fordel, at man kan have en hvil-
ken som helst slagsjagthat pi, hvilket ikke er s6" nemt
med bojleh @reynrnene. De er heller ikke til gene
for brillebrrere, som kan have problemer med bril-
lestrenger inde i kopperne pi de traditionelle Ltare-

vrrn. Og man kan snakke i mobiltelefon uden pro-
blemer - men det gor uijo ikke pijagt alligevel, vel? !

Det skal nrevnes, at der ogsi' er mulighed for at
kobe ikke-elektroniske formstgbte horevrern. Selve

tilpasningen og systemet er det samme, men i stedet
for en elektronisk forstrrker og drmper er der et
mekanisk filter indbygget t oreproppen.

Det betyder naturligvis, at der er konstant drem-
pet for lyden, og det kan vrere svrerere at};.ore nor-
malt. Effekten med at drempe ved skud er den
samme.

Disse horevnrn er meget billigere og vil i nogle
tilfrlde vrere tilstrrekkelige. Umiddelbart er min
vurdering, at de er mest velegnede til brug pi skyde-

banen. Her kan man godt tale lidt hojere til hinan-
den, uden at detjager duerne vrk. Og helt klart en
mulighed, hvis prisen pi de mere avancerede
afskrckker.

DnN VIGTIGE AFST@SNTNG

Inden vi er si langt, skal man allerfgrst have taget et
aftryk af aret - det yderste af det indre @re. Det er
her, proppen skal ind, og det er naturligvis vigtigt, at
afstobningen er korrekt.

De tre formstObte hLrevnrn, vi har testet, tilbyder
afstobnirg i prisen, oS man kan fi det gjort i et bredt
udvalg af butikker, der handler med horeapparater,
fordelt over hele landet. Enkelte giver ogsi mulig-
hed for at fi' taget afstgbningen i en jagtbutik, hvor
personalet har lrert processen.

Der er tale om en silikoneafstObning af det rene
@re , som bruges til at lave det endelige individuelle
horevrern. Efter fa dage har du apparaterne klar til
brug.

Si' er der lige det med prisen. Ja, de formstgbte
horevnrn er dy.. eller i alt fald dyrere end de tradi-
tionelle. Men det erjo lidt ligesom med forsikringer

- de er ogsi dyre, men vi har dem, fordi vi gerne vil
holdes skadesl@se. Her er det horelsen, helbredet,
det handler om, si, alt andet lige burde prisen ikke
vrre til diskussion. Specielt ikke, nir man trenker
pi, hvor meget mange af os ellers bruger pa viben,
t@j og udstyr til jagt.
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6
horercrn
i test
Vi har testet fire elektroniske h@revrrn og to mekani-
ske. De elektroniske har det til frelles, at de dremper
lyden ved skud, og du kan ll,ore almindelig samtale. De
mekaniske dremper hele tiden og lukker helt af ved
skud. Der er flere pa markedet. Husk at {ekke effek-
ten, og hvis de ikke er. formstobte, bor du prove dem
af inden kob.

Phonak Serenity DP
Serenity DP bruger en Iille boks, som du har om halsen
inden for skjorten. Her tender 0g slukker du for
apparatet, og her sidder styrkereguleringen. Der g6r

ledninger til hver prop, som du dog hurtigt venner dig til.
0g s6 er de for ovrigt praktiske, n6r du tager propperne

ud mellem s6terne. S6 taber du dem ikke.

Lyden er god, og det er muligt at skrue op i stille vejr og

skrue ned, n6r det bleser. Med vindbeskynelse p6 mikro-
fonerne er vindstoien acceptabel, undtagen i stark blast.
Serenity bruger et stk. almindeligt AAA-batteri, og det er
en fordel, da man kan f8 disse batterier overalt og for det
meste har nogle ekstra i bilen eller i andet tilbehsr.
Batterilevetiden synes lang.

Serenity kan udbygges med avanceret
kommunikationsudstyr. Som ekstraudstyr f6s propper,

som helt demper lyden hele tiden uden den elektroniske
funktion. Velegnet til fx stojende arbejde med motorsav
eller plmneklipper om sommeren.
Pris: 3.400 kr.

Forhandler anvises hos Phonak Danmark A/S,

T11.7020 6045

www.phonak.com
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Siemens GlearSound
Formstgbte hgrevarn, som damPer

lyden, straks de er sat i gret. Man

kan hsre normal samtale og aktivitet,

men lyden er dampet. Lukker helt

ned ved skud. En billigere losning,

men uden muligheden for at hsre alt,

hvad der sker omkring dig.

Pris: 1.275kt.

Forhandler anvises af

Siemens HsreaPParater

Tlf. 6315 4017

www.si e mens. d k/hgrevarn

Enhanee Ear
lkke formstsbte ProPPer, men i

sattet ffrr du forskellige stsrrelser af

grepropper, som monteres Pfr selve

hsrevarnet. Det betyder, at det ikke

er alle, som kan fi ProPPerne til at

sidde optimalt. Jeg har oPlevet at

skulle "pille ved dem" ofte for ikke at

tabe dem eller have en fornemmelse

af, at de var ved at falde ud.

Virker godt, og der er mulighed for

at regulere stYrken. LYden er o.k.

Det er det billigste elektroniske sat,
hvilket nok isar skYldes, at de ikke

er formstsbte, og derfor skal man

ikke have taget afstsbning af sret.

Fytder ogsS mere end de ovrige.

Specialbatterier.
Pris: 995 kr.

T11.26231441

Forhand ler: www.iagtogf riti d.dk
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Siemens SecureEar
Propper i behageligt materiale.

Der er mulighed for seParat at

regulere styrken Pa ProPPerne,

og det kan vare en fordel, hvis man

har en fornemmelse af forskellig

hsrelse p6 hve rt sre. Min erfaring

har varet, at man finder en

indstilling, og s6 er det den, man

bruger. Kan vare en fordel at skrue

mere op i helt stille vejr, men sfr er

der en tendens til susen.

Lyden er rigtig god, og ProPPerne

er behagelige at have P6 selv

i langere tid.

Dette sat er nok det, der falder

lettest p6 plads, men det afhanger
jo af mange ting,om Propperne
glider let ind. Dels materialet, men

ogs6 afstsbningen forud for, at

propperne Produceres, og her

kan dit ores tilstand P6 dagen have

indflydelse. Bruger specialbatterier,

st husk altid ekstrabatterier for en

sikkerheds skYld.

Der er mulighed for tilkobling af

komm u n i katio nsud stYr, fx

mobiltelefon via en lille omskifter
(e kstra u d stYr 400 kr. ).

Pris: 4.800 kr.

Forhandler anvises af

Siemens HgreaPParater

Tlf. 6315 4017

www.si eme ns.d k/hgreve rn.

HONEYr,RN

Audiouox
My Sound Ranger
De to propper er i blsdt materiale,

som gor dem nemme at satte i gret.

Audiovox forstmrker lyden konstant

med 10 dB, og der er ikke mulighed

for at regulere stYrken.

Forsterkningen virker ikke over-

valdende, og det er heller ikke

meningen. De er behagelige at have

p6, og ieg har ikke fslt behov for at

tage dem af og Pe mellem s6terne.

De er meget diskrete, og man kan

sagtens have orevarmere udenPfr i

den kolde tid.Lyden er god og virker

ikke alt for kunstig.

Hsrevarnet bru g e r spe cialbatterie r,

s8 man skal huske at have et ekstra

sat med i lommen. TilsYneladende

skal batterierne skiftes efter nogle

timers fo rlab.

Pris: 3.500 kr.

Forhandler anvises af Audiovox

Tlf. 3940 1050

www.audiovox.dk

Phonak Red Dot
Formstobt og med samme virkem6de

som ovenst6ende. Kan ffrs med og

uden det sSkaldte ShotKill-filter,

som damper lYde ekstra meget.

0gs6 en billigere lssning,

Pris: 1.280 kr.

Forhandler anvises hos Phonak

Danmark A/S

Tlf. 7020 6045

www.phonak.com


