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LANDET RUNDT

NORDJYLLAND

HJARDEMÅL: Lene Hansen fra 
Ydby var sammen med sin mand 
inviteret på sæsonens sidste 
jagt i Hjardemål Klitplantage. 

– Efter første såt skulle jeg 
flytte til en ny stige, og da jeg 
gjorde mig klar, opdagede jeg til 
min skræk, at jeg havde tabt 
bundstykket. Der var ikke rigtigt 
noget at gøre ved det, før vi at-
ter skulle flytte, så jeg måtte nø-
jes med at nyde synet af tre styk-
ker råvildt, konstaterer Lene 
Hansen, der udelukkende går på 
riffeljagt. – Heldigvis fandt jeg 
bundstykket tæt ved den første 
stige, så jeg var klar til eftermid-
dagens såt. Jeg havde siddet en 
halv times tid, da en enlig spids-
hjort dukkede op. Da han var 40 
meter ude, afgav jeg mit skud, 
og han tegnede tydeligt, men 
forsvandt ud af syne. Da en af 
driverne kom forbi, kunne han 
ikke umiddelbart se schweiss, så 
det blev en lang time, inden jeg 
atter kunne forlade stigen, selv-
 om jeg følte mig helt sikker på, 

at skuddet var i orden. Da såten 
var forbi, kom yderligere et par 
af driverne forbi, og på vej hen 
til bilen opdagede de masser af 
schweiss. Min hjort lå forendt få 
meter derfra, så schweisshun-
den kom ikke på arbejde, siger 
en jublende glad Lene Hansen, 
der havde nedlagt sin første 
hjort. – Jeg har i en del år været 
med min mand på jagt, blandt 
andet på vores årlige tur til Sve-
rige. Det har altid været spæn-
dende at være med; men for syv 
år siden tog jeg selv jagttegn, og 
det har ikke gjort det mindre 
spændende, selvom gemalen 
med glimt i øjet konstaterer, at 
det er blevet dobbelt så dyrt og 
halvt så sjovt. Jeg synes, der er 
alt for få piger, der går på jagt, 
det er en fantastisk oplevelse og 
en spændende interesse, så jeg 
kan kun opfordre andre piger til 
at tage jagttegn, siger den 
39-  årige Lene Hansen.

Det var ikke helt uden uheld og spænding, at Lene Hansen fik ned-

lagt sin første hjort, en af de to spidshjorte, der stadig var på kvo-

ten. Privatfoto.

Lenes første hjort

AALBORG Kongres & Kultur 
Center dannede den første 
weekend i februar for fjerde 
gang ramme om Outdoor-mes-
sen, der bød på et sandt over-
flødighedshorn af oplevelser, 
udstyr, beklædning, konkurren-
cer, foredrag, rejser samt meget 
mere for enhver bruger af natu-
ren. For de jagtinteresserede 
var der mulighed for at prøve 
kræfter med forskellige former 
for våben, møde forskellige 
jagthunderacer, og ingen behø-
vede at gå ned på udstyr, for de 
forskellige udstillende forret-
ninger kunne imødekomme et-
hvert ønske inden for jagtbe-
klædning, våben, knive og an-
det tilbehør, og stod en jagt-
rejse på ønskesedlen, kunne 
den også bestilles. 

Danmarks Jægerforbund var 
rigt repræsenteret med inden- 
og udendørs laserskydebaner, 
schweisshunde og deres førere, 
strand- og havjagt, jagthorns-
blæsere, jagttegnslærere, smags  -
prøver på vildt, en jagtsti for 

børn og voksne, et værksted for 
børn, og meget mere. 

– I år havde vi også et samar-
bejde med bueskytterne, der 
alle dage stod klar til at instruere 
interesserede i at skyde med 
bue, og der var i det hele taget 
en god ping-pong med andre 
udstillere, konstaterer Grethe 
Jakobsen, den ene af tovholder-
 ne for Danmarks Jægerforbunds 
stande. – Vi havde et godt tilbud 
med i tasken; vi kun  ne tilbyde et 
medlemskab af Danmarks Jæ-
gerforbund for blot 200 kroner, 
og juniormedlemmer kunne bli-
 ve indmeldt for 100 kroner, det 
var et tilbud 12 ordinære med-
lemmer og 14 juniormedlemmer 
tog imod. Det var en fantastisk 
messe, og uden de omkring 70 
frivillige fra kreds 1 kunne det 
slet ikke have ladet sig gøre, så 
de skal have en stor tak, udtaler 
Grethe Jakobsen. I alt 10.265 
besøgte Outdoor-mes  sen, og 
Grethe Jacobsen på Danmark 
Jægerforbunds stande var der 
stor travlhed.

Alle aldersgrupper benyttede sig af de mange tilbud, som Danmarks 

Jægerforbund stod for. Foto: Fini Ryming.

Outdoor 2015
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KREDS 1: I området vest for Aal-
borg-Hirtshals-motorvejen var 
der de første syv dage af januar 
jagttid på dåhjorte. 

– Vi har her i begyndelsen af 
februar endnu ikke et fuldstæn-
digt overblik over, hvor mange 
der er skudt. Men ud fra de fore-
løbige tilbagemeldinger er der 
nedlagt to i Sydthy, en i Hannæs, 
seks-syv stykker i området om-
kring Tranum og en 12-14 stykker 
i området vest for Fjerritslev. An-
tallet af dåer og kalve nedlagt i 
december ligger på cirka det 

samme som sidste år, dog er der 
nedlagt flere i skov, så det kun-
 ne tyde på, at de har lært, at det 
åbne landskab kan være farligt, 
gætter Tage Espersen, formand 
for Hjortevildtgruppen Nordjyl-
land. – Jeg er overordnet tilfreds 
med afskydningen, dog synes 
jeg, at de 12-14 hjorte vest for 
Fjerritslev er lige i overkanten, 
for til det tal skal vi jo lægge de 
hjorte, der gennem året dør af 
andre årsager, konstaterer Tage 
Espersen.

De syv første dage i januar måtte der skydes dåhjorte i området vest 

for Aalborg-Hirtshals-motorvejen. Foto: Ivar Høst.

KREDS 1: – Hvornår er nødstedt 
vildt rent faktisk nødstedt? Uden 
for jagttiden synes jeg mange 
har lidt problemer med at vur-
dere, hvornår der skal skrides til 
handling, og hvornår der ikke er 
grundlag for det, konstaterer 
vildtkonsulent Tommy Hansen, 
Naturstyrelsen Thy. – Der er 
f.eks. altid henvendelser om hal-
tende råbukke og kronhjorte li-
ge op til jagtsæsonen, men der 
er masser af dyr, der lever fint, 
selvom de er trebenede. Vi skal 
passe på, at grundlaget ikke skri-
der, og hvis man foretager en af-
livning, der ikke er i tråd med lo-
ven om jagt- og vildtforvaltning, 
risikerer man at blive dømt af en 
domstol. Derfor bør en tommel-
fingerregel være, at man kon-
takter en schweisshundefører, 
hvis man observerer nødstedt 
vildt, og får vedkommende til at 
vurdere situationen. Hvis dyret 

er så sygt eller ilde tilredt, at det 
ikke længere forsøger at flygte, 
kan en hurtig aflivning være 
nødvendig, men også her skal 
man huske at kontakte politiet, 
hvis det ikke er en schweisshun-
defører, der foretager aflivnin-
gen, opfordrer Tom  my Hansen. 
– Hvert eneste minut dør eller li-
der der efter vores opfattelse 
tusindvis af dyr. Når vi tager stil-
ling til at aflive et dyr, er vi styret 
af vore følelser, fordi vi ikke kan 
holde ud at se på dyrets lidelser. 
Hvis man ellers kun  ne spørge 
dyret, tror jeg dog, at de fleste, 
uanset smerte og lidelse, ville 
foretrække at have chancen for 
at overleve lige til det sidste. Det 
er kun mennesker, der kender til 
selvmord og medlidenhedsdrab, 
fordi vi kan tænke langt frem, 
men sådan tror jeg ikke, dyr ræ-
sonnerer, siger Tommy Hansen.

Nødstedt vildt

Begrebet nødstedt vildt er flydende, men skal ikke misbruges. På fo -

toet ses to dåhjorte viklet ind i hegnstråd, andre typer snor og tråd 

samt en hegnspæl, og en schweisshundefører blev tilkaldt. Den ene 

hjort var allerede død, og den anden var stærkt afkræftet og stres-

set, og schweisshundeføreren valgte at aflive den. Foto: Maria 

Metzger.

VEJLERNE: – Tranerne trives i 
Vejlerne, og vi håber på en lige 
så god ynglesæson i år som sid-
ste år, hvor der var 11 registre-
rede ynglepar, siger driftsleder 
Niels Dahlin Lisborg, Aage V. 
Jensens Naturfond. – Vejlerne 
er Danmarks største ynglelokali-
tet for traner, og vi estimerer, at 
vi hvert år har mellem 10 og 15 
ynglepar. Tranerne yngler gerne 
nær små sumpe i lysninger i rør-
skoven, eller hvor rørene ikke er 
for tætte. Vi bestræber os på at 
give tranerne så gode forhold 
som muligt blandt andet ved at 
høste rørene i mosaikker og sik-
 re rørsumpene mod tæt tilgro-
ning, fortæller Niels Dahlin Lis-
borg. Om efteråret samles træk-
kende traner i Vejlerne, og man 
kan være heldig at se omkring 
200 traner på en gang.

Dåhjorte

Et godt yngleår

Tranen er med en højde på mel-

lem 110 og 120 cm Danmarks 

højeste fugl. Foto: Niels Dahlin 

Lisborg.
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RØDKÆRSBRO: Kent Lynggaard 
Jakobsen og hans kammerat 
René Westendahl Frederiksen 
har fået en ide til en dansk ud-
gave af den skotske MacNab, 
hvor man skal nedlægge en kron  -
hjort, to grouse og fange en laks, 
alt sammen inden for 24 timer.

– Jeg synes, det er en måde at 
gøre maj lidt mere spændende 
og udfordrende, end den er i 
forvejen, mener Kent. – Målet 
er, at man inden for 24 timer 
skal nedlægge en råbuk, to rå-
geunger og fange en gedde. Jeg 
tror, at denne udfordring ville 
være interessant for mange jæ-

En „McMay” gere i Danmark. Den første Mc-
May – som vi har valgt at kalde 
den – er stadig ikke lavet, men 
jeg har dog prøvet at få en buk 
den 17. maj, rågeungerne den 
22. maj og en gedde den 31. maj.

En sådan præstation – altså at 
klare de tre opgaver i løbet af 
maj – har Kent og René valgt at 
kalde en Mini McMay.

De har begge prøvet i flere år 
at fuldføre en McMay. René var 
tæt på at lave en McMay i 2011, 

Sådan er logoet til foreningen 

af håbefulde McMay-aspiranter. 

Endnu har ingen klaret kravene. 

Man skal have to uvildige vid-

ner, hvis præstationen skal god-

kendes.

men fangede desværre ikke 
gedden inden for de 24 timer 
efter at have nedlagt en buk og 
de to rågeunger.

De to kammerater har opret-
tet en Facebook-gruppe på 
https://www.facebook.com/
groups/1388862214663352/
?bookmark_t=group. Skulle det 
lykkes nogen i læserkredsen at 
lave en ægte McMay, så husk 
også lokalredaktøren, udover 
Facebook!

VESTJYLLAND: Siden de første 
18 bævere blev sat ud på Klo-
sterheden i 1999, er bestanden 
vokset til knap et par hundrede 
dyr (forårstællingen i 2014 sag-
 de 193 individer). Bæverne fæl-
der træer, også skattede frugt-
træer langs åer og bække, og de 
laver uønskede dæmninger. Alli-
gevel er det i øjeblikket ulven, 
som er det vel mest omdiskute-

rede dyr i Danmark. Selv om an-
tallet af individer er ganske få.

I Polen er situationen en an-
den ifølge en artikel i Dansk 
Skovforenings medlemsblad 
„Skoven“. Her er det bæver, som 
er i kritisk fokus. Arten tegner 
sig for ikke færre end 94 % af de 
samlede vildtskadeerstatninger 
udbetalt i 2013. Ud af den sam-
lede sum på 28 millioner kroner 

tegnede bæverne (bestanden 
er opgjort til cirka 88.000 dyr) 
sig for ikke mindre end 26,32 
millioner kroner. Arterne ulv og 
bjørn tegnede sig hver for tre 
procent.

For ulvs vedkommende hører 
det med, at bestanden i Polen 
for to år siden blev opgjort til 
850-900 ulve.

Står det til Henrik Bertelsen, 
så bør også de danske myndig-
heder begynde at tage skader 
fra bæver langt mere alvorligt. 
Bertelsen er én af de to repræ-
sentanter for landbruget i det 
øverste rådgivende grønne råd, 
Vildtforvaltningsrådet.

Henrik Bertelsen ser gerne, at 
Danmark får en erstatningsord-
ning for skader fra visse arter, 
som f.eks. bæver, kronvildt og 
bramgæs.

– Men jeg håber ikke, at vi no-
gen sinde kommer til, at det 
overhovedet bliver nødvendigt 
at udbetale erstatning for bæ-
ver, for eventuelle skadevolden-
 de individer bør skydes, mener 
Henrik Bertelsen. – Sådan var 
den aftale, som det daværende 
Vildtforvaltningsråd lavede til-
bage i 1998. 

I aftalen står der: „På længere 

sigt skal der tages stilling til, 
hvor bæver ikke kan accepteres. 
Det kan f.eks. fastlægges i vand-
løbsregulativerne, hvorvidt der 
er områder, hvor afvandingsin-
teresserne er uforenelige med 
bæverens tilstedeværelse. Ud-
gangspunktet bør her være, at 
lodsejere, som er generet af bæ-
verskader, kan få tilladelse til at 
benytte afværgemidler, herun-
der regulering, til at forhindre 
disse.”

– Når aftalen var sådan, så 
skal man da også leve op til det! 
Naturstyrelsen har oplyst, at de 
bruger cirka ét årsværk på at 
køre rundt og „drille“ bævere, 
der etablerer sig på nye og uøn-
skede private lodder, ved f.eks. 
at fjerne dæmninger. Det vil – 
med en stigende bestand – i lø-
bet af få år løbe op i TO årsværk, 
og hvorfor skal staten bruge 
lønkroner på det?

– Så længe bæverne holder 
sig i Klosterheden, er alt ok. 
Kommer de ud på private area-
ler, hvor de ikke er ønskede, skal 
de kunne reguleres. Sådan var 
aftalen, og sådan bør det være, 
mener Henrik Bertelsen.

Landbruget: Bævere bør reguleres

Er bævere uønskede på private arealer, bør de kunne reguleres, me-

ner Henrik Bertelsen. Foto: Max Steinar.



714 /  2015 www.jaegerforbundet.dk

Har du en god historie,

som du mener fortjener offentliggørelse, så tøv ikke med at kontakte Jægers lokalredaktør!

Max Steinar · Harbovad 9, Funder, 8600 Silkeborg · Tlf.: 87 24 20 70 · E-mail: lokmidt@jaegerne.dk

DJURSLAND: Det er ikke alle tra-
ditioner, som bør holdes i hævd! 
Længe så det ud til, at jagtsæso-
nen 2014/15 ville byde på færre 
tilfælde af ikkeeftersøgte an-
skudte krondyr end de tidligere 
sæsoner.

Men desværre viste det sig, at 
ikke alle jægere holder jagtetik-
ken højt og måske endda tilside-
sætter jagtlovgivningen. Lørdag 
den 31. januar opdagede et jagt-
selskab mellem Feldballe og 

Stubbe Sø en rudel, hvorimel-
lem et krondyr var tydeligt an-
skudt. En snarrådig jæger fik af-
givet skud til dyret, som gik der-
fra. Han fik rekvireret schweiss-
hundefører Lars Haugaard, som 
fandt dyret forendt. Dyret viste 
sig at have en frisk anskydning i 
det ene forløb. Ingen schweiss-
hundefører i området havde 
været tilkaldt. 

Et andet jagtselskab ved Sten-
vad Hede så et krondyr, som 

kom løbende på tre ben. Umid-
delbart mente jægerne, at der 
var tale om en gammel skade. 
Men senere på dagen blev der 
fundet frisk schweiss i sneen. 
Schweisshundefører Mads Flin-
terup eftersøgte dette krondyr 
søndag den 1. februar – desvær-
 re forgæves. Under eftersøgnin-
gen kunne han med sikkerhed 
konstatere, at anskydningen var 
fra de sidste dage i sæsonen, og 
at dyret havde brækket et for-
løb. Heller ikke dette dyr har væ -
ret rapporteret eftersøgt. 

Mads Flinterup, som til daglig 
er leder af Naturstyrelsens 
Schweiss-sekretariat, siger: 
– Jeg synes, det er ærgerligt, at 
nogle jægere ikke har forstået 
budskabet om, at alle afgivne 
skud skal kontrolleres af en legi-
timeret schweisshundefører (er 
der tegn på anskydning, er ef-
tersøgning oven i købet et krav 
ifølge jagtloven, red.). Det er af-
gjort skidt for jagtens renommé, 
når jægerne ikke tager ansvar 
for deres handlinger. Vi kan alle 
afgive et dårligt skud, og så står 
schweisshundeførerne rede til 
at hjælpe. Der er helt klart tale 
om en win-win-situation, når du 

har skudt til et stykke klovbæ-
rende vildt, som ikke er leveret, 
og derfor ringer til en schweiss-
hundefører for at få udført en 
kontroleftersøgning. Du viser, at 
du sætter jagtetikken højt, over-
holder loven og tager ansvar for 
dine handlinger, og schweiss-
hundeføreren bliver kun glad for 
at få muligheden for at arbejde 
med sin hund!

Formanden for Hjortevildt-
gruppe Djursland, Per Therkild-
sen, er på linje med Mads Flinte-
rup: – Jeg finder det bekymren-
 de, at der er jægere, som ikke 
tager ansvar for de skud, de af-
giver. Vi kan jo frygte, at de to 
krondyr, som er omtalt her, kun 
er toppen af isbjerget? Anskudt 
kronvildt kan gå meget langt, så 
ofte passerer dyret over skel og 
ender i et naboområde. Dette 
skal dog ikke afholde den jæger, 
der har afgivet skud til kronvildt, 
fra at rekvirere en eftersøgning 
af en registreret schweiss -
hundefører. Jeg vil derfor op-
fordre alle jægere til at tilkalde 
en schweisshundefører, når 
der er skudt til vildt, som ikke 
er leveret.

Manglende 
eftersøgning – igen

Denne hind er anskudt skråt bagfra – udgangshullet ses på bringen. 

Den blev rejst den 11. oktober 2014 på Vivild Jagtforenings jagt ved 

Gl. Fjellerupvej. Den blev fundet og aflivet af Mads Flinterup. Siden 

er flere anskudte og ikkeeftersøgte krondyr på Djursland desværre 

kommet til. Det er etisk forkasteligt. Og ved klare tegn på anskyd-

ning samtidigt en overtrædelse af jagtloven! Foto: Mads Flinterup.

SILKEBORG-jægeren Jesper 
Kudsk var med på en drivjagt i 
Polen, hvor han havde to meget 
store oplevelser. I den sidste såt 
på den første jagtdag fik han til-
delt, hvad han selv syntes, var 
en møgpost. Det var et næsten 
åbent terræn, fordi der var ble-
vet fældet og jordbearbejdet. Et 
trådhegn gik på tværs, og alt 
hvad der var af vegetation inden 
for kortere afstand, var et styk-
 ke på måske 20 gange 20 meter 
med lave bøg og andre træer.

– Jeg satte mig lettere opgi-
vende, for den post troede jeg 
bare ikke på, fortæller Jesper.

Diana kan nogle gange være 
lunefuld; en stor kronhjort duk-
kede op på en høj inde i såten. 
Den gik på langs med trådheg-
net og drejede forbi hegnets af-
slutning cirka 50 meter fra Jes-

per. Han trak med og affyrede 
sin riffel i kaliber 308 winche-
ster, og hjorten faldt på stedet.

Det viste sig, at Hornady Su-
performance-kuglen var slået 
ind på bladet, havde ændret ret-
ning 90 grader, var gået ud gen-
nem hjortens ryg og havde bo-
ret sig ind i den ene stang! Et par 
strips blev efterfølgende sat 
omkring stangen for at holde 
den sammen.

De andre jægere kom til, lyk-
ønskede Jesper med hans held, 
drillede ham med hans skepsis 
over for postens kvalitet, og så 
var det ved at mørkne, så para-
den blev afholdt der på stedet.

Der var nu efterhånden gået 
et par timer, siden Jesper havde 
indtaget sin post.

Da paraden var i fuld gang, og 
mens hornblæseren blæste 

„Vildsvinets Død“, rejste en kæm-
 pe keiler sig fra det lille stykke 
med bøg og tordnede af sted op 
gennem det bearbejdede om-
råde, så jorden sprøjtede om-
kring den!

– Da kiggede vi godt nok en 
ekstra gang. At den keiler havde 

haft „nosser“, så at sige, til at 
blive liggende der med mig sid-
dende ved siden af, og skud og 
ballade, uden at rejse sig, og så 
først løber, da der blæses „Vild-
svinets Død“, det er da helt 
utroligt, mener Jesper.

Man kan kun give ham ret!

En keiler med nosser!

Jesper med den smukke og harmoniske ulige 14-ender på 7,4 kg. Til 

venstre var det lille stykke ungkultur, hvor den største keiler, jæger-

 ne oplevede på turen, gemte sig imens.
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OKSBØL: Efter 17 år som vildt-
konsulent på Naturstyrelsen, 
Blåvandshuk, har Ole Daugaard-
Petersen valgt at gå på pension 
med virkning fra 1. april. Forud 
er gået en karriere helt i jagtens 
tegn, hvor skovfogeduddannel-
sen blev fulgt op af arbejde med 
vildtbiologisk feltarbejde og 
jagtrådgivning, før han rejste et 
par år til Skotland for at arbejde 
som stalker. Tilbage i Danmark 
blev han central vildtkonsulent i 
Naturstyrelsens hovedkontor i 
København, inden han i 1997 fik 
sit eget konsulentdistrikt i Na-
turstyrelsen, Blåvandshuk.

Med en placering i Danmarks 
fineste kronvildtområde er det 
ikke underligt, at kronvildtet er 
den vildtart, der har fyldt mest i 
hans arbejdsliv. Den 65-årige 
jæger er positiv over for den ud-
vikling, der er sket:

Vildtkonsulent stopper

Ole Daugaard-Petersen kan se tilbage på 17 år med alsidige opgaver 
som vildtkonsulent. Her ses han (t.v.) instruere i opbrækning under 
et riffelarrangement for nyjægere. Foto: Hans Kristensen.

Se flere nyheder  
fra området 

i medlemsbladet

– Man kan diskutere tempoet, 
men det går helt sikkert den rig-
tige vej. Da jeg begyndte her på 
enheden snakkede jægerne ikke 
så meget sammen om forvalt-
ningen. I dag samarbejder man i 
stor stil i erkendelsen af, at en 
fornuftig forvaltning af netop 
denne art kræver en fælles ind-
sats, der strækker sig ud over 
naboskellene, fastslår Ole Dau-
gaard-Petersen.

Han har ikke på forhånd lagt 
planer for, hvad hans otium skal 
gå med.

– Jeg skal først og fremmest 
tage den med ro, gå på jagt og 
læse en masse jagtbøger og el-
lers nyde at kunne tage tingene, 
som de kommer, lyder overve-
jelserne.

Ny vildtkonsulent er Karsten 
Lund Platz, der frem til udgang-
 en af februar var uddannelsesle-

LANDET RUNDT

SYD- OG SØNDERJYLLAND

der hos Danmarks Jægerfor-
bund, og som i marts har arbej-
det sammen med Ole Daugaard-

Petersen for at få den bedst mu-
lige indføring i stillingens ar-
bejdsopgaver.  

LØGUMKLOSTER: Deltagelse på 
jagtmesser er nærmest blevet 
en livsstil for Kisbæk Slagteri 
ved Løgumkloster, der gerne 
stiller op med den transportable 
salgsbod, når jægerne samles, 
uanset om det er på den store 

landsdækkende jagtmesse i 
Odense eller om det er de lidt 
mindre, regionale jagtmesser i 
Ålborg og Gram.

– Jamen, det er jo svært at 
lade være. Man bliver i godt hu-
mør af den gode stemning, der 

er på messerne, hvor alle er 
glade og interesserede, fortæl-
ler Kisbæk Slagteris indehaver, 
Johan Jørgensen, der selv er iv-
rig jæger.

Sammen med sine hjælpere 
uddeler han på messerne gav-
mildt smagsprøver af forret-
ningens sønderjyske pølse-
specialiteter, hvoraf mange er 
med vildtkød. Han er ikke bleg 
for at overraske messegæ-
sterne med pølser med uven-
tede smagsgivere såsom blå-
bær. For af erfaring ved slagte-
ren, at også disse lidt mere al-
ternative varer går som varmt 
kød på jagtmesser  ne.

– Jægere interesserer sig me-
get for de forskellige måder at 
bruge råvarerne på og er ikke 
bange for at prøve noget nyt, 
konstaterer Johan Jørgensen, 
der har kryds i kalenderen igen 
den sidste weekend i august, 
hvor der nu for tredje år i træk 
er jagtmesse på Gram Slot. 

Positiv pølsesnak 

Slagter Johan Jørgensen fra Kisbæk Slagteri er fast udstiller på jagt-
messer i Jylland og på Fyn. Her uddeler han smagsprøver på jagt-
messen i Ålborg tidligere på året. Foto: Hans Kristensen.

RØMØ har fået en ny pat-
tedyrart. I den seneste tid 
er der nemlig observeret 
grævling på øen, ligesom 
der er fundet tydelige 
spor, der dokumenterer 
artens tilstedeværelse. 
Dog vides det ikke, om 
der blot er tale om en en-
kelt strejfer, eller om der 
er basis for, at arten også 
kan yngle på vadehavs-
øen.

Grævling 
bliver øbo
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RØDDING: Fasanopdræt efter 
den klassiske metode, hvor kyl-
lingerne udruges og passes af 
dværghøns, har siden 1992 væ-
ret konceptet hos Hjerting Vildt-
opdræt ved Rødding, der ejes 
og drives af Torben S. Sørensen. 
Han er sikker på, at denne na-
turnære opdrætsmetode, der 
var almindelig hos tidligere tid-
ers herregårdsskytter, giver 
bed  re og mere livsduelige kyllin-
ger end det mere rationelle ma-
skinopdræt.
– Dværghønen giver de små 

fasankyllinger tryghed og varme 
og lærer dem at æde, hun var-
skoer, når der er fare på færde, 
og vigtigst af alt giver hun dem 
den prægning, som en rigtig fa-
sanhøne ville give sine kyllinger, 

forklarer opdrætteren, der har 
modtaget mange positive tilba-
gemeldinger fra det stigende 
antal jægere, der vælger at ud-
sætte disse familie-sæt, som 
Torben Sørensen kalder det.
– Typisk er det især til mindre 

udsætninger, hvor jeg sælger to 
eller tre sæt ad gangen, men jeg 
har også større kunder på Sjæl-
land, der aftager 40 til 50 sæt 
ad gangen. Og jeg tror på, at 
denne måde at lave udsætning-
 er på vil blive endnu mere ud-
bredt i fremtiden, lyder opdræt-
terens optimistiske bedømmel-
 se, der blandt andet baserer sig 
på en stigende interesse fra alle 
dele af landet. Det aftegner sig 
også i ordrebogen, hvor målet 
på omkring 1.000 bestilte fami-

Fasaner på fuld tid

Opdræt med skrukhøns er vejen frem, mener Torben S. Sørensen fra 

Hjerting Vildtopdræt, der har specialiseret sig i denne naturnære 

opdrætsform. Foto: Hjerting Vildtopdræt.

liesæt ser ud til at være inden 
for realistisk rækkevidde. På den 
baggrund har den initiativrige 
vildtopdrætter fra dette forår 
valgt at kvitte sit hidtidige job 

som smed og koncentrere sig 
helt og holdent om fasanerne.
Man kan se mere om virksom-

heden på hjemmesiden www.
jagtfasaner.dk.

NORDALS: Der burde gøres no-
get mere ud af rævejagten i om-
rådet, blev Tommy Schink, Ulrik 
Clausen og Hans Cristian Nielsen 
fra Pøl på Nordals enige om for 
tre år siden. De tre fik de om-
kringliggende lodsejere med på 
ideen og samlede en stor grup-
 pe jægere til en fælles, lokal ræ-
vejagt, der siden er blevet en 

tradition. Særligt Tommy Schink 
er bidt af rævejagten og har tilla-
delse til at dyrke denne interes-
 se på flere arealer i området. 
Hans sæson begynder allerede 
med regulering af rævehvalpe i 
sensommeren på nyhøstede 
marker, hvor han i 2014 fik et 
særligt godt udbytte på hele ot-
te stykker. I løbet af efteråret 

blev udbyttet suppleret med 
yderligere en ræv nedlagt med 
riffel og en ræv nedlagt fra grav.
På en jagt hos en af de lods-

ejere, der lægger jord til fælles-
jagten, er der derudover nedlagt 
to ræve i efteråret. Alligevel var 
der ræve tilbage til en flot para-
 de på denne vinters fællesjagt, 
der blev afholdt i januar på en 
perfekt dag med høj sol, et par 
minusgrader og et let drys sne. 
Her lykkedes det for 40 jægere 
og syv drivere at nedlægge seks 
flotte ræve, hvilket er det hidtil 
bedste resultat. 
– Vi drev to såter om formid-

dagen, hvor der blev leveret to 
ræve i sidste såt. Derefter havde 
vi tre såter, hvor der blev leveret 
tre ræve i næstsidste såt. Hele 
dagen kørte tre mand rundt til 
forskellige grave, hvorfra det 
lykkedes dem at levere en flot 
hanræv. Så 18 ræve er det blevet 
til omkring Pøl i denne sæson. 
Det må da kunne mærkes på 
småvildtet de kommende år, 
mener Tommy Schink, der tyde-
ligvis har set rigtigt da han men-
 te, at der kunne og burde ned-
lægges flere ræve i området.

Aktive rævejægere

Seks flotte ræve på paraden gav en flot afslutning på en indsats, der 

har resulteret i et udbytte på i alt 18 ræve omkring Pøl på Nordals.

EGEBÆK-HVIDINGs 
skole valgte i januar at 
indstille børnehave-
klassens ellers faste 
ugentlige ture ud i sko-
lens skovhytte ved Ve-
ster Vedsted. Årsagen 
var utryghed, efter at 
der angiveligt var set 
hele tre ulve på samme 
tid i området. Beslut-
ningen gav anledning 
til en del lokal debat 
om, hvorvidt det var 
fornuftig omhu, eller 
om truslen fra de for-
modede ulve var så hy-
potetisk, at den ikke 
kunne lægges til grund 
for at afholde børnene 
fra det vigtige udeliv.

Ulvealarm 
i skov- 
hytten
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NORDFYN: − Jagten på Enebær-
odde med Otterup og Omegns 
Jagtforening (OOJF) er nok det 
tætteste, man kommer på en 
ægte selskabsjagt for en ny- og 
ungjæger som mig, fortæller 
Martin Andersen, der deltog i 
jagten i januar. – Det starter alle-
rede, når man kører ud ad den 
ujævne vej til jagthytten, der lig-
ger næsten helt ude ved fyret. 
Alene atmosfæren, havet, den 
friske luft samt lyset fra Lindø-
værftet er med til at gøre Ene-
bærodde til en rigtig naturperle 
på Nordfyn.
− Noget, der kendetegner 

jagt, er de ritualer og traditioner, 
der medfølger, og som starter 
allerede uden for jagthytten, si-
ger Martin. – Dem lægger man 
som ungjæger megen energi i at 
vise over for de „gamle“ jægere, 
så man bliver respekteret og an-
erkendt. Det starter med god-

Efter en dag med rusk og regn var frokosten i jagthytten særdeles 

velkommen. Foto: Frowin Lennart Rasmussen.

LANDET RUNDT

FYN

Se flere nyheder
 fra området 

i medlemsbladet

morgen og et fast håndtryk hele 
vejen rundt – ingen undtagelser. 
Efter morgenkaffen giver dag-
ens jagtleder, kaldet Bent „Vogn -
mand“, en grundig parole, hvor 
de obligatoriske regler bliver for-
talt, og hvor vægten lægges på 
sikkerheden. En sikker forbier er 
bedre end en farlig træffer, siger 
han. Så er det tid til at gøre sig 
klar med varm jakke, gummi-
støvler, gevær, samt reflekser 
for sikkerhedens skyld. Der blæ-
ses Jagt begynd, og så er der af-
gang ud i terrænet. Noget, der 
også kendetegner en helt rigtig 
jagt, er hundene, der løber mel-
lem jægerne og er klar til at gøre 
det, der betyder mest for dem, 
nemlig at finde vildtet til os jæ-
gere. Dagen igennem serviceres 
vi med flot forplejning, hvor den 
velkendte kakao inden sidste såt 
altid falder på et tørt sted. An-
tallet af nedlagt vildt på tre fasa-

Jagt med ny- og ungjægere 

ner er måske ikke overvælden-
 de, men blev så rigeligt opvejet 
af en fantastisk jagtdag, der slut-
tede med parade, fakler, taler og 
igen jagthorn, er Martins sidste 
ord, og han sender en stor tak til 

OOJF samt konsortiet på Ene-
bærodde for en super og velor-
ganiseret jagtdag.
På jagten deltog 24 jægere, 

hvoraf de syv var ny- og ungjæ-
gere.   

KERTEMINDE: Alle hjortelav på 
Fyn arbejder seriøst på at få då-
vildtbestanden til at stige til et 
fornuftigt antal. Desværre har 
dåvildtet i Kerteminde Kommu-
 ne ikke fred trods Kerteminde 
Hjortelaugs anbefalinger omkrig 
afskydningspolitikken. Sidste 
sæson blev der nedlagt mindst 
to fuldvoksne hjorte på Hinds-
holm i et område tæt ved kerne-
området.
− Det er ærgerligt, at vores 

anbefalinger ikke følges af jæ-
gerne, siger Knud Rughave, for-
mand for hjortelavet. – For det 
første er hjortelavene sat i ver-
den for at få dåvildtbestanden 
til at stige i et rimeligt tempo 
med den rette fordeling af han- 
og hundyr. For det andet burde 
den frivillige forvaltning helt 
klart være i jægernes interesse. 
Alternativet bliver lovgivning, 
eftersom samfundet har be-
stemt, at bestanden af hjorte-

Hjortelavet mangler respekt
vildt skal stige. Hjortelavene står 
derfor som garanter for, at frivil-
lig forvaltning vinder over lov-
givning, eller sagt på en anden 
måde: Ingen hjortelav og frivillig 
forvaltning er lig med lovgivning.
− Hvis den frivillige forvalt-

ning skal beholdes, må styre-
gruppen i Kerteminde Hjorte-
laug kraftigt opfordre jægerne 
til at følge de anbefalede jagtti-
der, som hvert år godkendes på 
lavets årsmøde. Kun derved kan 
vi undgå en stramning af lovgiv-
ningen, tilføjer Knud Rughave.  
Yderligere oplysninger findes 

på laugets hjemmeside: www.
kertemindehjortelaug.dk. 

Kerteminde Hjortelaug sælger støttebeviser til hjælp for lavets ar-

bejde. Her Knud Rughave på Fjordens Dag. Foto: Marianne Ander-

sen.
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VIGELSØ: Odense Fjords største 
ø er Vigelsø med et areal på 132 
hektar. Tidligere lå den firlænge-
 de gård Østrupgård på øen, men 
da Skov- og Naturstyrelsen over-
tog øen i 1990, påbegyndtes et 
stort naturgenopretningspro-
jekt. Hovedbygningerne og he-
stestalden fra Østrupgård er be-
varet og er i dag indrettet som 
naturskole, der drives af fjord-
kommunerne Nordfyn, Odense 
og Kerteminde. Tæt ved molen 
er det gamle fodermesterhus 
indrettet med en udstilling, der 
fortæller om øen. 

Naturskolens opgave er at 
drive naturskoleaktiviteter samt 
friluftsliv, men pga. de økonomi-
ske forhold så denne aktivitet 
en overgang ud til at måtte op-
gives.

De tre fjordkommuner har 
imidlertid indgået en fælles af-
tale, der som minimum forplig-
ter dem til sammenlagt at betale 
208.000 kr. årligt til driften. 
Selve driften skønnes at ville ko-

ste 320.000 kr., men det beløb 
er sikret indtil 2016. Derefter 
skal der findes yderligere ind-
tægtskilder til finansiering af 
driften fremover, da man efter 
det tidspunkt mangler 120.000 
kr. årligt.

− De penge skal findes ved 
hjælp af forskellige løsningsmo-
deller, siger teamleder fra Park- 
og Vejafdelingen i Odense Kom-
mune, Rasmus Dalhoff Skaar. 
– Man kunne f.eks. hæve bruger-
betalingen eller måske lave flere 
turistprægede arrangementer, 
hvilket Naturstyrelsen først skal 
godkende, da de stiller bygning-
 er og arealer frit til rådighed for 
naturskoledriften, eller de kom-
munale tilskud kunne forhøjes. 
Alt sammen forslag den fælles 
bestyrelse skal tage stilling til. 

Det gode budskab er dog, at 
Naturskolen er bevaret for frem-
tiden og kan bookes af skoler, 
firmaer og organisationer. Sko-
len lejes dog ikke ud som for-
samlingshus, festlokale eller til 

Naturskolen bevares

Mange tager på udflugt til Vigelsø for at opleve den unikke natur. 

Foto: Marianne Andersen.

ferieophold. Fjordens Dag står 
for booking, og ophold på sko-
len kan bestilles hos Rikke Mo-
lin, tlf. 30 52 56 41 eller på mail: 
rikm@odense.dk. 

Du kan selv sejle til Vigelsø, 
hvor der er fri adgang, eller du 
kan blive sejlet derover fra Klin-

tebjerg med fiskerbåden Lun-
den. 

Du finder priser m.m. på 
hjemmesiden www.fjordens-
dag.dk/naturskole.vigelsoe/.

Vigelsø er i besiddelse af en 
enestående natur, der nok er et 
besøg værd.

NORDFYN: Der skal noget til at 
samle 70 jægere til rævejagt. Ik-
ke desto mindre var det, hvad 
Bogense-, Veflinge-Vigerslev og 
Nordfyns Jagtforeninger kunne, 
da de afholdt en fællesjagt i ja-
nuar. 

− Efter morgenmaden kørte 
fem hold ud for at tilse rævegra-
vene, fortæller Claus Harboe, 
formand for Nordfyns Jagtfor-
ening. − Resten af jægerne blev 
fordelt i hold og skulle bl.a. drive 
nogle rørskær af. Der løb snart 
nogle sms’er ind, så vi kunne 
følge de forskellige hold, og kl. 11 
havde et af drivholdene skudt 
dagens første ræv, der også blev 
holdets eneste den dag. Senere 

fik et andet gravhold to ræve. 
På mit hold var en jæger med 
gravhund samt to ungjægere, 
og vi så til flere grave. Ved den 
sidste grav tegnede hunden for 
ræv, og det lykkedes begge ung-
jægere at skyde ræv med per-
fekte skud. Flot gjort. På hjem-
vejen fik jeg yderligere besked 
på, at der var skudt ræv, så det 
blev en fin parade efter en rigtig 
flot dag. Der blev blæst over ræ-
vene, inden frokostsignalet lød, 
og alle kunne indtage de gule 
ærter under højlydt snakken om 
dagens oplevelser og flotte ud-
bytte.   

En flot parade omkranset af de effektive jægere. Foto: Claus Harboe.

Rævejagt med 
succes
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MIDTSJÆLLAND: Antallet af 
markvildtlav stiger støt og ro-
ligt. I januar blev Benløse/Ha-
raldsted Markvildtslaug stiftet 
på et møde i Hubertushuset i 
Ringsted. 

– Lavet består allerede af om-
fattende arealer nordvest for 
Ringsted, siger initiativtageren 
til stiftelse af markvildtslavet, 
Henrik Svanholm, der i samar-
bejde med Lille Svenstrup Gods 
igennem de seneste 11 år har ar-
bejdet for at forbedre vilkårene 
for bestanden af agerhøns i om-
rådet. Opgaven er nu at få så 
mange lodsejere og landmænd 
som muligt i området til at indgå 
i det frivillige arbejde, oplyser 
Henrik Svanholm, der er valgt 
som kontaktperson. 

Markvildtlavet omfatter area-
ler mellem Ringsted og Harald-
sted samt længere mod vest til 

Nyt markvildtlav

På et møde i Hubertushuset i Ringsted blev et nyt markvildtlav stif-

tet. Privatfoto.

Gyrstinge og Ørslevvester og 
kan komme op på cirka 2.500 
hektar, hvis alle i området delta-
ger. 

Lavets primære formål er at 
forbedre forholdene for mark-
vildtet på frivillig basis. Fra Dan-
marks Jægerforbund deltog 
markvildtrådgiverne Jens Ljung-
mann Pedersen og Lene Midt-
gaard i mødet, og Jens vil frem-
over yde gratis rådgivning til 
lodsejerne i området til glæde 
for markvildtet. Hvert år skal 
der afholdes et fællesmøde, 
hvor resultaterne af det frivillige 
arbejde gennemgås, og en plan 
for det kommende års aktivite-
ter bliver fastlagt. Det er gratis 
at deltage i markvildtlavet. 

Henrik Svanholm opfordrer 
alle interesserede lodsejere i 
området til at kontakte ham, så 
de kan blive skrevet på deltager-

listen. Lokale hundesportsfolk 
har allerede gjort et stort forar-
bejde, og de indgår i den ned-
satte styregruppe. 

Henrik Svanholm kan kontak-
tes på henrik.svanholm@mail.

dk eller på mobil 20 72 93 33.

SYDFALSTER: Et projekt, der gi-
ver mere natur og sikrer mod 
oversvømmelse lyder som en 
selvmodsigelse, men det behø-
ver det bestemt ikke at være.

I Bøtø Nor syd for Marielyst, 
der byder på en af landets bed-
ste badestrande, har man op-
renset afvandingskanalerne. En 
del af noret er vildtreservat. 
Området er gammel havbund 
og består af sand, der ikke bare 
leder vandet ud i kanalerne, 
men også lader det sive tilbage, 
når vandstanden i kanalen er til-

strækkeligt høj, derfor har man 
lagt vandtæt kunststof inde i ka-
nalens sider. I området yngler 
mange forskellige fuglearter, 
blandt andet traner. Fuglene vil 
nu få bedre biotoper, og lods-
ejerne vil få bedre jagt.

Projektet er fuldt finansieret 
af NaturErhverv, Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
med cirka seks millioner kroner 
med supplerende bidrag fra Na-
turstyrelsen, Storstrøm og Guld-
borgsund Kommune.

Naturgenopretning 
og afvanding

Det naturgenop-

rettede område 

indhegnes, så det 

kan afgræsses af 

kreaturer. 
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 ØSTLOLLAND: Ræven kom tæt 
på, da lokalredaktøren en janu-
ardag var inviteret på gravjagt 
på Lolland. Vi var to mand af 
sted. Min vært, Henrik, og jeg 
havde taget post ved et grav-
kompleks, der ligger i en indheg-
ning med små bøgetræer på op 
til en god meters højde. Træer i 
den størrelse taber ikke bladene 
om efteråret, men beholder 
dem til kort før løvspring. 

Et tyndt lag sne dækkede 
skovbunden og gav os en lille 
chance for at se ræven, der el-
lers ville have haft de rødbrune 
bøgeblade som baggrund. 

Jack Russell-terrieren var gået 
i grav ved min vært. Efter nogle 
minutter faldt der et skud fra 
Henrik, der stod 10-15 meter 
borte – så blev der stille. Selv 

stod jeg et par meter fra to rør, 
der vendte ud mod et lille om-
råde med vissent græs, det ene-
ste sted, hvor træerne ikke dæk-
kede for udsynet.

Hunden gav kortvarigt hals 
under jorden. Til venstre for mig 
imellem bladene på de små bø-
ge opdagede jeg to små sorte 
trekanter omkring tre meter bor-
 te. Ikke en lyd hørtes. Det gik op 
for mig, at der var tale om et par 
lodne ørespidser. Terrieren er 
hvid, brun og glathåret. Altså 
måtte det være en ræv. Hvor 
længe jeg stod og stirrede på 
ørespidserne, aner jeg ikke, men 
efter et stykke tid gled de lang-
somt forbi mig på et par meters 
afstand. Først nu kunne jeg se 
rævens snude, så kroppen, og 
så halen, men kun i brudstykker 

Nærkontakt med ræven  

Ræven sneg sig forbi på bare to meters afstand. Foto: Ole Eriksen.

mellem de visne blade og kviste. 
Fuldstændigt lydløst passerede 
ræven halvt i knæ som en kat, 
der sniger sig ind på sit bytte. Da 
den forsøgte at snige sig over et 
ganske lille åbent stykke, faldt 
skuddet. 

Det viste sig, at min vært hav-
 de skudt en meget gammel tæ-
veræv med et par knækkede 
tænder. Selv havde jeg skudt en 

mindre og tilsyneladende yngre 
tæve. 

At have en levende ræv så tæt 
på uden at blive opdaget er i sig 
selv en sjælden oplevelse, og at 
skyde to tæveræve fra samme 
kompleks midt i januar er ifølge 
erfarne gravjægere bestemt hel-
ler ikke almindeligt. Det bliver 
en af de oplevelser, der brænder 
sig fast i hukommelsen.

SAKSKØBING: Ikke mange spå-
ede dyreklinikken i Våbensted 
ved Sakskøbing en lang levetid, 
da den for fem år siden åbnede. 
Nu har Dyrlægegårdens Dyrekli-
nik, der er en filial af Dyrlægehu-
set i Nakskov, udviklet sig til et 
hundecenter, der tilbyder alle be-
handlinger på nær de mest kom-
plicerede knogleoperationer. 

Til gengæld kan man tilbyde 
alt inden for genoptræning, for 
eksempel en waterwalker, der 
består af et løbebånd i et bassin. 
En swimmingpool mangler hel-
ler ikke, den bruges ikke bare til 
genoptræning og motion, men 
også når overvægtige hunde 
skal af med nogle kilo.

Senest har man udvidet med 
en ny tandklinik og nyt røntgen-
udstyr.  – Tandsmerter er en of-
te overset årsag til ændringer i 

hundens adfærd, siger dyrlæge 
Anne Vest. Hun nævner som ek-
sempel en hund, der i løbet af 
kort tid blev aggressiv over for 
såvel andre hunde som ejeren. 
En røntgenundersøgelse viste, 
at der var en voldsom infektion i 
kæben, og man måtte trække 
en tand ud for at kunne behand-
 le. Da det var sket, var hunden 
straks venlig og omgængelig 
som før, forklarer dyrlægen, der 
råder hundeejere til at få under-
søgt hundens tænder. Især jagt-
hunde har risiko for at få tand-
skader, men selv om det skulle 
blive nødvendigt at fjerne en 
hjørnetand, vil hunden stadig 
kunne holde fast på vildtet og 
dermed kunne apportere, siger 
Anne Vest. 

Du kan se mere på www.dy-
reklinik.nu.

Dyrlæge Niels 

Ove Rasmussen 

er en af de faste 

dyrlæger på Dyr-

lægegårdens Dy-

reklinik, hvor 

man blandt andet 

har et svømme-

bassin til hunde. 

Foto: Ole Eriksen.
Hundecenter

SJÆLLAND: Som tidligere beskrevet på disse sider har 
afskydningen af de forholdsvis nye kronvildtbestande 
på Syd- og Midtsjælland været koncentreret om hjorte-
 ne. Faktisk er der tidligere stort set ikke blevet nedlagt 
hinder og kalve. I et hjortelav, der blandt andet omfatter 
godserne Bregentved, Dybsø, Broksø og området ned til 
Tybjerg, fastsatte man internt en kvote på tre hjorte, 
mindst 16-endere, samt tre hinder og syv kalve. 

 – Det er gået rigtig fint med at overholde aftalerne, si-
ger Jan Lindberg, der fra starten har været med i bestræ-
belserne på at danne et hjortelav og at få aftalt et mål for 
afskydningen. – Der er ikke skudt en eneste hjort på la-
vets område, der er skudt fem hinder, hvoraf en blev 
skudt, fordi den havde et skadet bagløb, og en anden 
blev skudt for at være en då. Ærgerligt, men heldigvis 
ikke ulovligt, desuden blev der skudt seks kalve, så alt i 
alt er det blevet meget bedre, siger Jan Lindberg.

Uden for lavets område er der så vidt vides skudt fem 
hjorte (10-12-endere) samt to hinder og tre kalve. Trods 
den generelle tilfredshed ærgrer Jan Lindberg sig en 
smule. Hans søn sad i længere tid og betragtede en flot 
12-ender, men da hjorten gik videre til naboen, som ikke 
er med i hjortelavet, blev den skudt. Det var selvfølgelig 
lovligt at skyde hjorten, men vi ville nu hellere have set 
den i live, siger Jan Lindberg.

Kronvildtafskydning
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NORDSJÆLLAND · HOVEDSTADEN · BORNHOLM

BORNHOLM er grundigt plaget 
af rotter, og bekæmpelsen af 
dem er en del af vildtplejen på 
øen, hvor der som bekendt hver-
ken findes mår eller ræv. I man-
 ge år har Bornholms kommune 
lagt rottegift ud, men det er der 
nu lavet om på. Ifølge et referat 
fra det sidste møde i Grønt Dia-
logforum oplyser Hanne-Jytte 
Vejdiksen fra Teknik og Miljø, at 
der nu ikke længere må anven-
des gift i det åbne land og kun 
op til 25 meter fra beboelse. 

Derfor er kommunens midler 
til rottebekæmpelse i det åbne 
landskab meget begrænsede. 

I en artikel i Bornholms Tiden-
 de omtales det, at to bornholm-
ske jægere, der lige har været på 
en jagttur i Skotland, er vendt 
hjem med inspiration til giftfri 
bekæmpelse af de bornholmske 
rotter. 

De fortæller, at de på deres 
tur lagde mærke til, at der stod 
utroligt mange små fælder i ter-

rænet, der viste sig at være rot-
tefælder.

På jagtdistrikterne både i 
Skotland og England er der en 
tradition for, at man bekæmper 
rotterne intensivt i det åbne 
landskab som et led i vildtple-
jen, for at rotterne om somme-
ren og foråret ikke skal tage æg 
og yngel fra de jordrugende 
fugle, eksempelvis fasan, ager-
høns og grouse.

I artiklen foreslås det så, at 
der bruges smækfælder – der 
har den fordel, at de ikke skal 
tilses hver dag – til rottebekæm-
pelse i det åbne landskab. I hand-
len fås effektive fælder, der kan 
købes for helt ned til 25 kr. styk-
ket. Vigtigt er det så, at de på 
den ene eller anden måde sik-
res, så der ikke kan komme an-
dre dyr i fælderne. Som mad-
ding bruges der tørret frugt, 
hundepiller eller lakridskonfekt, 
som skulle være noget af det 
bedste.

Så er der en rotte mindre. Foto: T. Koefoed Larsen.

Rottebekæmpelse

AMAGER: Naturstyrelsen Ho-
vedstaden har ikke afholdt jag-
ter i Kongelunden i 2013/14 og 
2014/15. Det er første gang si-
den 1840, det ikke er sket. – Det 
er noget af en tradition at bryde, 
men vi vurderede, at især rå-
vildtbestanden var meget pres-
set og langt nede i antal. Vi ved 
fra flere undersøgelser, at skov-
gæsters største oplevelse på 
skovturen er at se de vilde dyr. 
Vi har derfor et ønske om, at der 
skal være en stor og stærk be-
stand i de skove, Naturstyrelsen 
forvalter, udtaler skovfoged 
Sven Norup. Han vurderer, at 
der er tre årsager til råvildtets 
tilbagegang: Særligt er de man-
 ge skovrejsningsarealer, der 
blev plantet for 20-25 år siden, 
nu vokset så store, at de er ble-
vet for åbne til, at råvildtet har 
optimal glæde af dem. Desuden 
er der, heldigvis, kommet bety-
deligt flere skovgæster med der-
 af øget forstyrrelse til følge, no-
get råvildtet heller ikke trives 

med. Naturstyrelsen har ligele-
des etableret flere stier i skoven, 
hvilket også har øget forstyrrel-
serne, hvor der tidligere var me-
re fred.

– Men nu kan vi se flere dyr, 
og flere steder kan man på mar-
kerne omkring Kongelunden se 
spring af råvildt, et syn, vi har 
måttet undvære i en årrække, 
siger Sven Norup. Han er ligele-
des fortrøstningsfuld for fremti-
den, idet stormene Bodil og Al-
lan har hærget i Kongelunden 
og i flere dele af skoven forårsa-
get fladefald: – Det er godt nyt 
for råvildtet og de øvrige vilde 
dyr i skoven. Urter, græsser og 
træer og buske er begyndt at 
etablere sig, hvilket allerede nu 
har betydet bedre levevilkår for 
råvildtet. 

Det er for tidligt at sige, om 
Naturstyrelsen vil genoptage 
jagterne i 2015/16, men hvis det 
sker, så vil der blive tale om en 
nyjægerjagt.

Råvildt i fremgang

Nyjægerjagt i Kongelunden. Foto: Peter Lassen.

DRAGØRjægeren Sven Norup, 
der har været jæger hele sit liv, 
er blevet så fortørnet over poli-
tiets langsomme sagsbehand-
ling af ansøgninger om våbentil-
ladelser, at han har skrevet til ju-
stitsminister Mette Frederiksen 
for at gøre hende opmærksom 

på problemet. – Det, jeg har op-
levet, er bare ikke i orden, og 
slet ikke hvad man som beta-
lende borger kan forvente af en 
offentlig myndighed som politi-
 et, udtaler Sven Norup. – At vi 
som jægere betaler en overpris 
for vores våbentilladelser er én 

ting, men at vi så skal opleve, at 
sagsbehandlingstiden stiger fra 
en uge til over seks uger, fordi 
politiet vælger at samle admini-
strationen på to nationale admi-
nistrative centre, er meget util-
fredsstillende.

Jægeren gør samtidig justits-
ministeren opmærksom på, at 
man stadig ikke kan søge om vå-

bentilladelse med brug af Nem-
 ID eller digital signatur, men må 
en tur på postkontoret. – Utro-
ligt gammeldags og utidssva-
rende – her må da være en ind-
lysende mulighed for rationali-
sering og forbedret service over 
for jægerne, afslutter Sven No-
rup. I skrivende stund har mini-
steren endnu ikke svaret.

Langsom sagsbehandling
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Har du en god historie,

som du mener fortjener offentliggørelse, så tøv ikke med at kontakte Jægers lokalredaktør!

Se flere nyheder  fra området 
i medlemsbladet

HILLERØD: I starten af februar 
dannede Hillerød Jagtforenings 
lokaler i Brødeskov Station ram-
men om det første skydeleder-
kursus, som nu udbydes af Dan-
marks Jægerforbund inden for 
flugtskydning. Ole Bruun, der 
var kursusansvarlig, fortæller, 
at det var med en vis spænding, 
at det nye kursus blev afholdt, 
men det forløb godt, og alle 
kursister bestod den skriftlige 
prøve, som afslutter kurset. Ole 
Bruun fortæller videre om sky-
delederkurset: – Det er det før-
ste trin i den nye og reviderede 
flugtskydningsinstruktørud-
dannelse, som Jægerforbundet 
nu udbyder.
– I modsætning til tidligere 

består uddannelsen nu af tre 
moduler, hvoraf skydelederkur-
set er det første trin. De to øv-

rige trin er dels et undervisnings-
teknisk kursus, som i øvrigt er 
fælles med de øvrige instruktør-
uddannelser, dels en skydefaglig 
del, hvor der fokuseres på den 
praktiske instruktørgerning in-
den for flugtskydning.
– Skydelederkurset giver den 

nødvendige kompetence til at 
stå for skydning på foreningens 
skydebane, således at de sikker-
hedsmæssige krav opfyldes og 
dermed også de forsikrings-
mæssige forhold. Skydeleder-
kurset består af fem lektioner, 
der afvikles over en aften, hvor 
blandt andet kastemaskiner, re-
levant våbenlovgivning, forsik-
ringsforhold og flugtskydnings-
baner er pensum. Der afsluttes 
med en obligatorisk prøve, som 
skal bestås, før det nye skydele-
derbevis kan udstedes.

De første 18 nye skydeledere uddannet i Danmarks Jægerforbund. 

Foto: Ole Bruun.

18 nye skydeledere

STIGS-BJERGBY: Jægerne 
strømmede til Stigs-Bjergby kir-
 ke den 28. januar 2015. Det var 
dog ikke nødvendigt at stille vå-
ben i våbenhuset, da der ikke 
var nogen, som medbragte så-
danne. Der var heller ikke brug 
for vandskåle til hunde, men el-
lers var det fuldstændigt som 
starten på enhver anden jagt, 
hvor de fleste af de 90 delta-
gende jægere ankom i deres fi-
neste jagtbeklædning – klar til 
en hyggelig dag. Kirkeværge og 
jæger Dan B. Kronbach fortæller 
videre om et godt arrangement:
– Anledningen var ikke en tra-

ditionel jagt, derimod havde 
præsten/jægeren Johannes 

Olav Kruse Kristensen indbudt 
jægere og alle andre til jagtguds-
tjeneste, som efterhånden er 
blevet en tradition i området.
– Programmet bød på en 

gudstjeneste næsten efter „søn-
dagsformatet“, men hvor Kruse 
Kristensen lagde vægt på at tak-
 ke for en god og veloverstået 
jagtsæson uden alvorlige episo-
der, og hvor han forklarede be-
tydningen og vigtigheden af jæ-
gernes beklædning, som ikke al-
tid kun er praktisk, men frem for 
alt udsender en signalværdi, 
som kendetegner jægerne i 
samfundsbilledet.
Det blev til nogle hyggelige 

timer, hvor også Hagested-Gis-
linge jagthornskapel stillede op 
og spillede de forskellige hilsner 
til dyrene.
Aftenen blev på vanlig vis af-

sluttet med gule ærter, medister 
og kaffe i forsamlingshuset, hvor 
der var livlig debat mellem de 
78 spisende jægere. Der blev 
gjort et ihærdigt forsøg på at 
udrydde kokkens traktement, 
og det lykkedes næsten. 
Så vidt det vides, er der plan-

lagt et lignende arrangement til 
næste år, hvor alle er velkomne. 
Arrangementets succes kan 

tilegnes de deltagende jægere 
samt alle de frivillige, som er til-
knyttet kirken på forskellig må-
de, og som altid er behjælpelige 
ved arrangementerne.

Jagtgudstjeneste med succes 

Præsten og jægeren Johannes 

Olav Kruse på prædikestolen. 

Foto: Privatfoto.

HØRSHOLMS jagt- og skovbrugs-
museum trækker hvert år tusin-
der af gæster til i ferieperioder-
 ne. Årets vinterferieaktiviteter 
krævede lidt mere mod af gæ-
sterne end normalt, og alle san-
ser skulle i brug.
Allerede ved lågen var der 

gang i „lugtebaren“, hvor gæ-
sterne skulle identificere den 
ramme lugt af rød ræv. Inde i 

huset kunne næserne bl.a. prø-
 ve kræfter med ulveurin …
Smagssansen blev testet med 

en af museets „hjertesager“, for 
på langt de fleste åbent hus-
dage serveredes vildtkød på 
forskellige gastronomiske må-
der, bl.a. røgede hjerter. Publi-
kum skulle så afgøre, om smags-
prøven var fra edderfugl eller 
hjortevildt. 

En hjertesag

Så går døren op til det mobile 

røgeri. Foto: Dansk Jagt- og 

Skovbrugsmuseum.


