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Manual til Sam´s Krage -og Skadekald  
 

Garantier:  

Livslang ubetinget garanti til den oprindelige køber. Hvis du ødelægger kaldet, hvis 
din hund tygger på det eller der sker andet, gør det ikke noget, vi reparerer det.  

Hvis du vil sende kaldet tilbage, skal du vedlægge denne garantiside(side 1) og ud fra 
et hygiejnisk synspunkt, rengøre mundstykket på kaldet. Det eneste du nogensinde 
vil komme til at betale igen er fragtprisen, for at vi kan sende kaldet retur til dig.  
 
Indenfor 4 uger efter modtagelse af dette kald, skal du være i stand til at indkalde 
Europæisk sortkrage (Corvus Corone), Europæisk gråkrage (Corvus Cornix) og allike 
(Corvus Monedula). Hvis du ikke kan gøre dette, kan du sende kaldet tilbage til os. Vi  
vil give dig en fuld refusion minus fragtomkostninger, på det du har betalt.  
Husskade (Pica pica) vil også komme på dette kald, men bemærk, at de ikke kommer 
på en konsekvent måde som sortkrager – og gråkrager samt alliker gøre. Vores 
erfaring siger, at for hver 100 krager du vil kalde ind, vil du være i stand til at kalde 8 
husskader ind. 
 
 
Ekstra hjælp og service:  
Sammen med denne manual er der to audiotræningsfiler som indgår i købet. De vil 
blive (eller er) sendt til dig pr. mail. Hvis denne manual og lydfiler er ikke 
tilstrækkelig for dig, vil vi gerne hjælpe dig på mail eller telefon. Efter anmodning 
kan vi installere vores webcam og audiofiler og hjælpe dig online.  

Venligst mail til speurdonck@hotmail.com for yderligere assistance.  
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Indledning  
 
Tillykke med dit professionelle krage - og skadekald!  
 
Du har købt et af de allerbedste kragekald for at kalde krager, alliker og husskader 
ind og dette med en 100% garanti for, at du personligt vil have succes med dette (se 
første side)!  
 
Mange af de teknikker, som er forklaret her har aldrig været offentliggjort før, og du 
vil blive forbløffet over resultaterne, der er opnået i Belgien / Europa.  
 
 
Træningstips  
Hvis du er en novice i kragekald, skal du ikke begynde at øve direkte på kragerne i dit 
nabolag, vil du kun "træne" dem til dig og dit kald. Start med at øve indendørs, indtil 
du hører, at du er i stand til at fremkalde "Kragetonerne/lydene" rigtigt godt.  
Krager er meget intelligente fugle, vil let se, at de er narret, hvis du ikke følger dette 
råd. Resultatet er, at de ikke vil vende tilbage. Du skal ikke starte udendørs, men 
følge anvisningerne nøje, hvis du er fast besluttet på at få succes med dette kald.  
 
Brug denne manual i kombination med de audio-træningsfilerne du har modtaget. 
Gå frem skridt for skridt, gå ikke for hurtigt frem og hold prøver, indtil du hører du 
får de rigtige lyde frem. Dette er især vigtigt med de grundlæggende blæseteknikker 
beskrevet i næste kapitel.  
 
Hvis din teknik er ok efter et stykke tid, og man går udenfor for at teste den på 
krager, skal du gøre det fra en bil med et åbent vindue eller, hvis du er ude i marken, 
i en fuldstændig camouflage outfit.  Hænder og ansigt skal også være sløret. En 
krage, der ser dig, er meget svær, næsten umuligt at kalde ind. Erfaringen har vist, at 
når du kalder fra en bil, synes krager ikke at have samme betænkeligheder ved at 
komme ind på kaldet. 
 
 
Copyright ©  Sam Neyt  
Intet fra denne manual eller de lydfiler, som du har modtaget, kan kopieres uden 
skriftlig tilladelse fra forfatteren.  
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General kaldeteknik  
 
Basiskald (Første audiotræning).  
 
Brug altid kaldet med markeringerne/signatur så denne står opad. Brug knuden af 
snoren som en reference til, hvordan du holder kaldet i felten (sæt knuden i højre 
eller venstre side af kaldet).  
Hvis du kun puster i kaldet, vil du frembringe en lyd der slet ikke ligner noget fra en 
krage. Dette er typisk for alle kragekald. Du bør ikke bare blæse ind i det, men skal 
"gurgle" i det, en dyb, guttural lyd fra den nederste del af halsen. En anden 
oversættelse af denne gurglen ville være "halsrømning" eller forestille dig, du 
blæser lyden "grrrr grrrr" i kaldet.  
Hvis du gerne vil høre denne lyd, skal du lytte til den første audiotræningsfil, du har 
modtaget. Her kan du høre, hvad lyd du får, hvis du bare blæser ind i kaldet ligesom 
den lyd det giver, når du bruger "gurgleteknikken". Så længe du kun hører den første 
lyd fra audiofilen, udfører du teknikken på en forkert måde. Du vil høre det, hvis du 
gør det rigtigt, og du taler din første kragesnak!  

 
Bemærk venligst, at denne særlige teknik kan tage flere timer at mestre, og du bør 
øve en del men husk, gør ikke din kone, børn eller naboer gale imens.  
 
Afslutning af kaldet (Første audiotræning).  
Afslutning af kaldet er ganske enkel. Du skal, lige før du stopper gurglingsteknikken, 
sætte fingrene, et par centimeter fra kaldet ,foran mundingen af kaldet.  
Du bør afslutte kaldet med den samme hånd, du bruger til at holde det.  
 
Det faktum, at du holder fingrene foran kragekaldet lige før du afslutter kaldelyden, 
vil resultere i en intonation som krager også bruge i kommunikationen med 
hinanden. For forskellen på kald, som er afsluttet og et kald, der ikke er, bedes du 
lytte til den første audiofil, at du har modtaget.  
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Kragen's lydforråd (Anden audiotræning).  
Tuning af kaldet, og dets lyde er baseret på lyde mellem krager. Typisk er det, at 
med de rette kaldelyde, vil du også kunne kommunikere med alliker og husskader.  
 
Det første grundlæggende kald du skal lære er "kaldelyden". Det er en informativ 
form for opfordring, som anvendes mellem to voksne krager for at hilse på 
hinanden. Det går som et roligt og let "Kraaa Kraaaa" med vægt på "a" i en blød 
form. Kaldelyden er ideel at starte en kaldserie med. Start sagte med kaldelydene. 
Dit kald er tunet til at indkalde krager på op til mere end 300 meters afstand. Hvis du 
bruger den fulde volumen i starten, vil du skræmme enhver krage, der er lokaliseret 
mindre end 100 meter fra dig.  
 
Hvis du ingen reaktion får fra kragerne inden 30 sekunder, kan du skifte til den 
såkaldte "paniklyd". Dette kald virker på kragerne som en rød klud for tyren. Begynd 
langsomt og øg lydstyrken, hvis kragerne ikke reagerer. Sænk lydstyrken, hvis 
kragerne kommer nærmere. Denne paniklyd kan bedst sammenlignes med de lyde 
en krage gør, når den er taget af et rovdyr. Det hjælper at sætte sig i kragens sted og  
tænke "hjælp". Jo mere hektisk det lyder jo bedre. Du kan afslutte kaldet meget 
hurtigere og mere aggressive end sammenlignet med kaldelyden. Så længe du se 
krager kredser omkring dig, bør du ikke stoppe med at kalde.  
 
Hvis du bruger kaldet i kombination med jagt/skydning, begynd umiddelbart at 
kalde igen, når du har afgivet skud til kragerne. Ofte vil kaldet distraherer kragerne 
fra skyderiet, og du kan kalde dem tilbage to, undertiden endda tre gange.  
Et andet interessant kald er det såkaldte "kom-tilbagekald". Ofte anvendt direkte 
efter at fuglene er beskudt. Du bør kalde svagt med lyde som "Kra Kra", kortere og 
meget hurtigere end ved kaldelydene.  
Det er også interessant at nævne, "angrebskaldet", et kald der anvendes, når fx en 
rovfugl, kat eller ræv er opdaget. Det lyder som "Kraaaaaaw Kraaaaaaaw", et 
længere og kraftigere kald end kom-tilbagekaldet. Anvendes forår/efterår i 
kombination med en udstoppet ræv eller krageugle.  
 
Sidst men ikke mindst bør også nævnes "alarmkaldet". Dette kald består af tre 
gange "Kra Kra Kra". Hvis en krage anvender alarmkaldet betyder det, at den har 
opdaget dig, og den advarer de andre krager. Hvis du hører alarmkaldet, når du 
anvender dit kragekald betyder det, at det er en krage, der allerede kender dig og 
dit kald. Det er mest sandsynligt at dette sker i løbet af sommeren, og hvor kragen 
er en standkrage og du forsøger altid at kalde til den samme krage.  
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Andre tips og tricks  
Hvis du vil kalde en krage, allike eller husskade ind for sjov, og ikke for at skyde, kan 
du kalde dem ind fra en bil med et åbent vindue. Af en eller anden grund synes 
krager ikke at være bange for en bil, formentlig fordi de har lært, at  biler ikke udgør 
en fare for dem.  
 
Ved fotografering eller jagt i marken eller skoven er det meget vigtigt, at du er i 
camouflagetøj. Hænder og ansigt  bør også være sløret samt at du forbliver helt 
stille.  
Bevæg dig kun, når kragen er inden for ”skudafstand”. Krager kan registrere 
bevægelse meget hurtigt og meget hurtigere f.eks ænder og duer.  
 
Bemærk terrænstrukturen på arealet når du kalder. "Lydforurening", som en 
motorvej eller en traktor, der arbejder på området, begrænser kaldets rækkevidde. 
Også afgrøder og anden vegetation kan spille en vigtig rolle ved brug af kragekaldet.  
 
Vi så engang en gruppe af krager, som vi ønskede at kalde på og kom frem til en 
afstand på ca. 300 meter fra fuglene.  Da vi begyndte at kalde, var vi skjult bag en 
stor hæk. Vi kunne ikke kalde kragerne ind. Da vi gemte os i grøften bag hækken (i 
retning af kragerne) kaldte vi hele gruppen ind. Med andre ord kan en lille forskel i 
afstanden have en stor effekt ved anvendelsen af kaldet.  
 
Hvis du har en dag med tåge, er det meget sandsynligt, det vil være et ideel dag for 
at indkalde krager og alliker. De synes ikke at se godt i diset vejr, men de reagerer 
ofte ekstremt godt på kragekaldet. Dette har sandsynligvis at gøre med det faktum, 
at der er en masse fugt i luften, som guider lyden meget længere end normalt. Dage 
med ingen vind er normalt også meget gode til at kalde i. Vær meget opmærksom 
på, når der kaldes i tåget vejr, ikke blot fordi dit syn er begrænset, men også fordi 
kragerne ofte kommer lydløst, når de nærmer dig.  

 
Normalt kalder kragerne tilbage, når du selv kalder. De mest aggressive kaldelyde er 
som regel i løbet af foråret og er sandsynligvis begrundet i parringsinstinkter. Krager 
og alliker vil normalt cirkel over dig og lave en masse støj, især når du bruger 
"panikkaldet".  
Unge krager i sensommeren, kommer ofte uden nogen lyd, dette har højst 
sandsynligt at gøre med det faktum, at deres stemmebånd ikke er fuldt udviklede 
endnu.  
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Husskader (også ved anvendelse af paniklyde) kommer ofte ganske tæt på (når du er 
camoufleret og forbliver helt stille) og vil ofte sætte sig i et træ eller busk ikke alt for 
langt fra, hvor du kalder. Dette er en typisk adfærd for husskader ved anvendelse af 
kaldet. Det er derfor interessant at kalde tæt på et træ eller busk, hvis der ikke er 
andre træer eller buske i nærheden er chancerne gode for, at de vil flyve direkte hen 
til træet, du står skjult ved.  
 
Hvis du hører husskader svare på din kalden skal du ikke stoppe med at kalde, 
chancerne er gode for, at de vil komme ind lidt senere.  

Generelt er det meget lettere at kalde krager og alliker ind i forhold til husskader. 
Sidstnævnte reagerer simpelthen ikke på en så konsekvent måde som krager og 
alliker.  
 
Tips og tricks ved skydning.  
Hvis du skyder en krage mens du anvender "panikkaldet" er det meget vigtigt ikke at 
stoppe med at kalde. Dit kalds mundstykke er fremstillet af brudsikkert polyamid, så 
du kan bide i det, når du skal genlade. Hvis du gør dette, vil du bemærke, at lyden 
der frembringes ikke er så god i forhold til, når du holder det med hænderne. Den 
lyd der genereres er ofte nok til at distrahere kragerne fra skyderiet. Hvis du kan 
skyde og forblive ubevægelig mellem skuddene, kan du nogle gange skyde flere 
krager fra en enkelt gruppe. Krager i almindelighed har mere frygt ved at se en 
mand eller hans bevægelse end lyden fra et geværskud.  
 
Hvis krager beslutter at flyve væk fra dig, når du har skudt til dem, kan du prøve 
”kom- tilbagekaldet” for at overbevise dem om, at alt er ok, og at de bør vende 
tilbage. Sommetider virker dette trick, andre gange virker det ikke.  
 
Nogle gange krager er bare dovne. Hvis du anvender panikkaldet, især i de varmere 
måneder, kan du nogle gange høre kragerne reagere i en vis afstand, men de har 
ingen intentioner i at komme til dit kald. Det hjælper, når du går tættere på op mod 
kragerne og prøver igen. Ofte kommer de, når du er tættere på. Hvis du hører 
alarmkaldet, nytter det ikke at prøve yderligere.  

Nogle gange er kragerne også tilbageholdende med at komme af en eller anden 
grund. Det hjælper at have en død krage med sig, og kaste den mod kragerne. 
Tricket er, at kunne smide de døde krage uden at blive opdaget af de levende 
krager. Dette trick virker godt overfor krage og alliker.  
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Konklusion.  
Så her har du det, de grundlæggende teknikker jeg anvender til at kalde og skyde 
krager med. Jeg har sjældent brug for lokkefugle ved jagt på krager, fordi jeg gerne 
vil bevæge mig let og gå en masse når disse teknikker anvendes. Jeg ynder også at 
skyde ofte i korte perioder, så denne måde er perfekt for mig. Det hjælper, når der 
er noget vegetation i mark og skov (forårs-og sommermånederne) at skjule sig i.  

Med en let brise eller ingen  vind skal du kunne kalde krager ind på op til 400 meters 
afstand med dit kald ("fast" tuning), især når der ikke er meget bevoksning, der 
begrænser kaldets effekt.  
Lokkefugle/ugle kan spille en vigtig rolle under kragejagt, især i trækperioderne. Det 
er op til dig, hvordan og hvornår du vil anvende kaldet.  

Uanset hvordan dine oplevelser med krager, husskader og alliker vil være, er jeg 
altid interesseret i dine resultater og erfaringer. Du er velkommen til at maile mig. 

Knæk og bræk! 

 


