
-Kryssfiner (f.eks. 10 mm) egner seg god til å lage lokkefugler av fordi det et lett materiale i forhold til styrken. 
-Lokkeskarvene kan også lages i isopor (styrofoam). De blir lettere å håndtere, men er mer utsatt for skader og vind.
-Bredden på kilene må tilpasses tykkelsen på det materialet du lager lokkefuglene av 
-Fest gjerne litt kraftig ståltråd i enden av vingene på storskarven. Når du skal plassere lokkeskarven på ujevnt 
underlag bøyer du til ståltråden slik at lengden passer til underlaget. Er det mye vind kan det også legges steiner på 
ståltråden.
-Skarvene males svart, mens endene kan males i ulike farger. Ta utgangspunkt i farger fra de fuglene du skal jakte 
etter, men gjør det enkelt.
-Malingen må være vannbestandig. Ta en kikk blant malingrester du allerede har - kanskje slipper du å kjøpe.

Lag lokkefugler selv
Å lage lokkefuglene selv er billigere, samtidig som det er en fin forberedelse til jaktsesongen. Her vises profiler av
storskarv og and. Skriv ut dokumentet på 12 A4 sider som du så setter sammen og klipper ut profilene. Du bør 
skrive ut dokumentet 2 ganger for å få med alle profilene.

Noen tips:

Lim isopor på oversiden 
av det horisontale stykket

Skjær ut profilene Sett sammen og mal

Skjær ut profilene

Sett sammen og mal

Flere tips:
-Lokkendene lenkes sammen i grupper på 4-6 med et par meter mellom hver and. Bruk tau som synker slik at det 
ikke er synlig i overflaten. 
-Lag eller kjøp noe til å forankre i bunnen med. Størrelse og tyngde av denne avhenger av hvor værutsatt jakt-
området ditt er. Mellom forankring og lokkeender bør det være et tau på 10-20 meter. 
-En måte å lage forankringen på er å kutte toppen av en 1,5 l. brusflaske og bruke denne som støpeform for sement. 
Stikker du et par kraftige trepinner på kryss igjennom brusflasken før du støper vil den virke enda bedre.
-Lokkeskarver plasseres på holmer og skjær der det gjerne sitter "ekte" skarver. Plasseres litt tilfeldig, men med 
nebbet pekende mot dominerende vindretning. 

Sett på en ring

JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID

http://www.naturanalyser.no/

Kan også lages av isopor (Styrofoam)
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