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Haad aar det, der gik galt i den forlobne s&son?
Haortr aar det lige, at ikke alle fugle

blea leaeret til apportering? NrSet skyldes
sebfolgelig manglende teknik, men ofte ligger

en del ,f drsagen i forkert afstandsbedsmmelse.
Vi skyder tit pd fo, lange hold og rammer ikke.

ATSTANDSBEDOMMELSE

Af Thorkild Ellerbak

et er meget ofte pn
afstandsbedgmmelsen, zt
nfregere dumper til jagt-
provens praktiske del. Det
er der for si vidt ikke

noget mrerkeligt i, for er man ikke
trrenet i netop atbedgmme afstande,
er det svrert. Men desvrerre er det
ogsi pn en forkert afstandsbedgm-
melse, at mange erfarne jrgere sky-

der forbi eller vrrre endnu - ansky-

der fugle i luften.

JAGT, Vildt & Viben forsoger her
at give dig nogle gode rid og vejled-
ning til at opni den bedst mulige

, afstandsbedommelse og dermed et
vigtigt skridt pi vejen til, at de fugle
du skyder pi, falder dgde ned.

Til at starte med er det vigtigt at
erkende, at der er forskel pi, hvor
skudstrerke de enkelte fuglearter er.

Sneppec bekkasiner og agerhons er
forholdsvis lette at drrebe, og fasaner
i starten af srsonen er heller ikke
skudstrerke, men hen pi efterilret/
vinteren bliver de faktisk temmelig
hirdfgre. Det samme grlder duerne,
som ,nijo farst mi skyde si sent, at de
er blevet ret skudstrerke.

Anderne er skudstrrke fugle, og
det grlder selvfolgelig ogsi gES. Med
hensyn til de sidste er der et gammelt
ord, der sigeq at "man skal ikke skyde

gisen, for man kan se den i ojnene".
Det er godt nok et gammelt rid, men
alligevel noget, man selv i dag kan
bruge til noget.

Se er der selvfolgelig forskel pi,
om man skyder til fuglene pil opfloj
og dermed ofte skyder bagtil, for i
den situation er de generelt mere
skudstrerke, end hvis der er tale om
spidsskud eller sideskud.

Sneppen er meget lidt skudstrerk.

J.g har set en sneppe falde dgd i
skuddet, selv om det var over 40
meter ude. Det vil ballistisk set sige,

at fuglen sandsynliSns kun har fiet et
par hagl.

Eller a&rue - anskyder,



AFSTANDSBEDOMMELSE

Derimod er der ikke meget der
taler for, at de gisejrgere, som siger,

at de kan hente en gis ned fra 50

meter med magnum-patroner og | / |
boring, taler sandt. En simpel test
med et skud pi testskiven viser jo, at
det er meget fi hagl der er inde i det
felt som er drrebende pi en gis pi
den afstand.

Vi ved, zt de fleste jregere i Dan-
mark skyder med 70 mm patroner i
normale ladninger mellem 28-32
gram hagl. Der skydes til fugle i hagl-
storrelserne 4 og 5 (6 i Bismuth) og
miske 3'ere til gres og render. Dette er
ogsi meget effiektive ladninger i
moderne patroner, som giver gode

skudbilleder i normalt chokede j agtge-

vrrer (L / 4 og 1 /2 chokes) .

Der vindes ballistisk set ikke meget
ved at gn op i magnum og hyper-
super-sonic og hvad det ellers hed-
der. Den drrebende effekt pn en
haglpatron aftager drastisk, nir man
kommer ud over en afstand pn 3b

meter. Der er ikke megen power til-
bage pi den afstand.

Det er ogsi derfor, at 35 meter er
den maksimale afstand de jagtetiske
regler angiver til stort set alt fugle-
vildt. Skyder man ud over det, oges

risikoen for anskydninger betragte-
ligt, og danske jregere har ikke rigtig
rid til flere unders@gelser, der viser,

at vi anskyder for mange vilde fugle.

PnarcrsK
HJEM].MnoVELSE
Hovedproblemet ligger efter al sand-
synlighed i, at der er mange jrgere,
som har svrrt ved at bedomme
afstand erl ngjagtigt.

Prov selv at lade en anden Person
stille en genstand pi storrelse med
en and eller en fasan op pi forskel-
lige afstande, fr 20, 30,35 og miske
40 meter. Gennemfor en test, der
bestir i, at du kommer g6.ende

omkring et hushjorne eller lignende
og si ved forste ojekast skal angive
den aktuelle afstand til "fuglen" til
din med{relp er. Prov det pi de for-
skellige afstande. Mange vil helt sik-

kert blive overraskede, selv om derjo
ogsi er den del, der er gode til at
vurdere den rigtige afstand.

En anden og helt klart sjovere
metode er at skyde pi testskiver eller
hjemmelavede skiver med en cirkel
pil 70 cm. Find et sted, hvor det er
lovligt og sikkert at stille nogle af
disse skiver op sammen medjagtkam-
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meraterne. Stil dem op pe forskellige
afstande og lav testen pi den mi:de,
at testpersonen kommer giende og
si straks skal skyde til skiven i det
ojeblik, han/hun ser den (uden at
have set den fgr). Med garanti en
test, som mange selv garvede hagl-
skytter vil finde udfordrende.

Selvfolgelig er dette en kunstig
situation og fortrinsvis i jordhojde af
hensyn til sikkerheden, men det er
en god test til at vise, hvor man rent
faktisk placerer flest hagl pn en
ukendt afstand. Det vil vrere en @jen-

ibner for de fleste og en hindgribe-
lig demonstration zf, hvor mange
hagl man placerer i det drrebende
felt pi en given afstand. Ud over at
man selvfolgelig ogsi fir et billede af,
om man skyder lidt for meget til den
ene eller anden side eller miske over
eller under.

Endelig er der muligheden for
inden sresonen at arrangere en ler-
duedag sammen med medjregere i
konsortiet. Nir man lejer kastemaski-
ner eller hyrer en lerduekaster i den
professionelle ende, kan alle fe
mulighed for at prove krrefter med
hurtigt flyvende duer pi alle mulige
afstande. Herunder ogsi proYe dem
af ude over den forsvarlige skudaf-
stand til levende vildt.

Bnuc PEJLEM;ERT(ER
Det svrereste er at bedomme afstan-
den i det ibne land eller pi havet.
Altsi opad uden pejlemrerker som
trcer og bakker. Nir duer, render
eller gres kommer trrkkende ind
med kun med den ibne himmel som
baggrund, er det ekstra svrert.

En metode er at trrene i at vurdere
hojden pi renderne ved at kigge pe
dem i en vinkel pil30-45 grader pi en
afstand af fx 50-100 meter. Der vil
man have noget i landskabet eller
horisonten som pejlemrerke, og si
kan man overfore denne hojdebe-
dommelse til, nir de kommer mere
lige ind over. Man fir en fornem-
melse af den enkelte fuglearts st@r-
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AFSTANDSBEDOMMELSE

eller klapjagt i en skov eller i et landskab med
beplantning. Erfarne klapjagtsjrgere tager som det
f4rste bestik af bevoksningen foran og ved siden af
posten. Hvor hOje er trrerne, og hvad er mit skudfelt
ud til siderne? Se ved man, hvor hojt de fleste fasaner

flyu"t, nir de kommer fri.
For at finde ud af, hvor hoje trrerne er, kan du stille

dig tret pi et trre og aflase et punkt pe stammen, som er
ca. to meter oppe. Gi si tilbage pi post og strrek armen
ud med hinden foran dig med to, tre, fire eller fem
fingre til at angive, hvor de to meter, du lige har milt,
nir til. Herefter stables fingrene/hinden oven pi hin-
anden, og hvis der er fem gange op til trreets toP, ja, si
er trreetjo ca. 10 meter hojt.

Kommer fasanen si i kraftig stigning over trrcerne,
er afstanden forholdsvis nem at vurdere. Og da der
skal skydes i en vinkel pi minimum 45 grader, bliver
det dermed mere end de 10 meter, der er trrernes
hojde.

De fleste fasaner pi en klapjagt skydes pi mellem
20 og 30 meters afstand. Det er ideelt, for alle patron-
ladninger er drrbende pi den afstand, forudsat at
skytten rammer. Og samtidig bliver fasanen ikke
skudt i stykker.

Mindre erfarne klapjagtsskytter har det med at
skyde, si snart de ser fuglen. Hvis man er placeret 15

meter fra et 10 meter hojt trr og skyder og rammer
perfekt, nir fuglen er synlig lige over trctopPen, er
der ikke megen vildtmiddag i den fugl.

God klapjagts-etikette foreskriver da ogsi, at man
ikke skyder fuglene for tret pi, og at de skal vare frit
flyvende. Sikkerheds-reglerne siger ogsi, at der skal

skydes i mindst 45 grader og opad.
Det har noget med "god opforsel" at gare, og det

har ogsi at gore med, at vrerten ikke onsker sine fugle
skudt si tat pi", at de ikke kan omsrttes og bruges til
spisebrug.

I praksis har vi alle set en skytte skyde en and, er
due eller en fasan "rigtigthojt". Og det kanjo lade sig

gore, nir vi ved, at der i gennemsnit kun skal tre hagl
til at drrebe de fleste fugle, forudsat de rammer rig-
tigt. Men vi har nok set flere "tage chancen" til enhoj
fugl og set en {er eller to dale fra fuglen, som er fart-
sat. Dette er et sikkert tegn p6., at nogle hagl har ramt
fuglen, og at den derfor i princippet er anskudt.

En oplevelse, som j.g personligt helst ikke vil
opleve igen, var da en yngre medjreger skgd efter en
due i starten af drevet pi mindst 50 meters afstand
med bemrerkningen: "Den fik da en hilsen med pi
vejen ..." Det er dirligjregermoral.

DNN BALLISTISI(E
FORI(LARING
Ikke underligt er det i England med deres fasanjag-

ter, at debatten om de hoje fugle i ojebklikket er i
fuld gang. Der har vreret megen Prestige i at komme
pi de jagter, hvor fuglene bliver Prreseneret pi helt
op til 80 meter, og hvor de altsi ogsi bliver skudt.
Men efterhinden er sandhenden ved at komme
frem, og selv de bedste af skytterne mi erkende, at
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HagHordelingen
phforskellige
skudafstande
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ATsTANDSBE,DOMMELSE

De fi re testskiver viser haglfordelinge tr phforskelli ge

afstande. Til de tre forste er det almindelige kaliber 12

patroner i 70 millimeter med JZ gramhagl,allemed

i/Z rt oke. Fra venstre sidder haglene tntph25 meters

afstand. Der er strals en synlig spredning ph35 meter,

men dog med drrebende hagl i den centrale del af skiven.

Endelig er det vist ret tydeligt , atph 50 meter er effekten

forsvundet. Yderst til h4irekan man se hvor fhhagli
midten (12 stk. med stor spredning) der er i centret selv

med en kal. l2,86millimeter magnum og 42 gram

hagl 2 med Vl choke.
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AFSTANDSBEDOMMELSE

er ikke ualmindeligt, at en sidan jugt har et for-

brug pi 10 patroner Pr. nedlagt fugl, og si skal

man ikke have giet meget pijagt for at vide, at der

er en del anskudte fugle, som ikke ender pi para-

den.
Der findes jregere i England, som bevisligt kan

drrebe fasaner i den hOjde med deres 8l cm lange

lgb,l/L chokes og 36 grams hagl. Men det er ikke

mange, og ofte har de en fortid som sportsskytter i
topklassen. Og selv de mi erkende, at det at skyde

mange skud med den ladning ikke er behageligt.

Det samme er set mange gange her{emffie,
bide med fasaner og render, der "pr&senteres" i
en alt for uopni'elig hOjde. Nok ikke 70-80 meter,

men nok 50 meter, og i den situation skal man

altsi' vrere en god skytte for at drrbe en fasan eller
and i medvind. Mener du selv, at du magter oPga-

ven, si prov det lige pi en af de skydebaner, hvor
lerduetirnet kan hreves op til at sende lerduer ud
i den hojde.

Nogle ballistiske facts omkring, hvad der egent-

lig er til "ridighed" af dit skud Pe f" 70 meter:

Haglsvrrmen i en 32 grams 70 millimeter patron
vit pi den afstand have udstrakt til ca. seks meter i
lrengden. Det vil sige, at det sidste hagl nir frem til
fuglen 0.03 sekunder efter det forste hagl. Og er

det en and eller fasan i medvind vil den have tilba-

gelagt ca. fem meter, hvilket igen vil sige, at de

sidste hagl ikke nir frem til fuglen.
Beregningen er lavet pe et stillestiende mil

(altsi ren teori, men det andrer ikke ved den fak-

tuelle hastighed eller rettere mistede hastighed).

Fuglen kommer hurtiEt, oB der skal holdes godt
foran. Men eftersom hastigheden pi haglene

daler drastisk, jo lrengere afstanden er, opstir der
helt naturligt stgrre risiko for at skyde foran eller i
praksis oftere bagved. Det er miske ikke i sig selv

helt galt, men risikoen for en anskydning er den

samme som for at skyde forbi, og det er jo tanke-

vrekkende.
De fleste af os kommer pi praktiskjagt, hvor vi

har skud-chancer inden for de afstande, som er
forsvarlige. Fugle for stiende hunde eller fugle, der

lettes i drev pi land og i vand, vil for det meste

komme i god skydeh4jde. Men er vi pi tra$agt eller

regulrer klapjagt, er det, at vi kommer i situationer,

hvor flyvehOjden kan r/rere svrerere at fastsrette.

Der er ikke nogen chance i denne verden for, at

vi undgir anskydninger af flp'ende vildt' Det vil
vrere forkert at pisti, men vi kan imidlertid hele

tiden dygtiggpre os og trrene. Ikke blot i skydetek-

nik pi lerduebanen, men ogsi i at kunne
bedomme afstanden si korrekt som muligt. r

64

I

I

JAGT, VI LDT&VAE E N


