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Sverige - Gåsejagt 
                   Jagt på egen hånd og fri afskydning gæs. 

 
 

 

Jagten  ved  Vadstena,  som  ligger  på  østsiden  af   

søen Vättern, og foregår på ca. 10.000 ha.  
 

Indkludert i tilbuddet: 

• 3 dages gåsejagt 
• 3 overnatninger i hytte 
• Jagt på egen hånd  
• Fremvisning af området.  
• Egen forplejning 

• Fri afskydning af gæs 
 

Pris pr. jæger 4.950,-kr.    (Ved min. 2 jægere.) 
 

Jagten  tilbydes  fra  16. August og til udgangen af 

december. Der   jagtes   på   træk,   eller   med   lokkere   

fra  skjul  om formiddagen  og  eftermiddag/aften.  Der  

er  et  kolossalt træk  da  reviret  ligger  mellem  Vänern  

og  den  berømte fuglesø Tåkern. 

 

99 % af gæssene er Canadagæs, men der kan 

forekomme sæd- og grågæs. Indkvarteringen foregår på 

lokale Bed &  Breakfast eller i hytte. 

 

Jagten arrangeres  efter eget  ønske med antallet af dage 

og jagten  er på egen hånd efter at  området  er fremvist 

den første dag. Hvis man er uheldig at få tildelt et område 

hvorpå der ikke rigtigt er træk kan jagtlederne være med 

til at flytte gæsterne. 
 

Jagten foregår på fri vildtbane, så det kan varierer 

meget i antal nedlagte gæs 
 

Der er ca. 30 lokkegæs samt enkelte net til rådighed på 
området. Der er ligeledes  opsat stænger på de normalt 
bedste pladser hvor gæssene trækker så det er nemt at sætte evt. net op omkring disse. 
Der er også mulighed for at leje rigtige kaldere ind for at gøre jagten så optimal som muligt. Nogle gange har 
dette været en meget stor succes, alle ved at gæssene ofte flyver højt og at det er nødvendigt at få dem kaldt 
ned for at få dem på tæt skudhold. 
 

Der er ingen tillæg uanset hvor mange gæs der nedlægges, og der er ingen tilbagebetaling i tilfælde af 

dårligt vejr, få eller ingen gæs osv, da det er jagt på egen hånd 
 

Ikke inkl: Svensk jagttegn, professionel gåsejæger, administrationsgebyr 450,-kr, patroner, rejse og 
afbestillingsforsikring 
 

Det anbefales at der bookes en professionel gåsejæger med på jagten, som kan kalde gæssene ind, 

dette koster 300 Svenske kroner pr. time. Der skal påregnes ca. 5 timer pr. dag. Dette gør muligheden 

for at få gæs på skudhold meget større. 
 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser 

og udsolgte rejser. 
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