FORESTIL DIG DIN gode jagtkammerat
ringer og spørger: „Vil du med på bukkejagt? Vi har trykjagt i mit konsortium den 16. maj, hvis du har lyst, skal
du være velkommen!“ Hvad ville du
svare og hvorfor?
Bukkejagt er synonym med anstands- og pürschjagt over hele landet. Ikke mange jægere kunne drøm-

me om at arrangere tryk- eller drivjagt på råbukke! Men hvorfor er der så
stadig steder, hvor den slags udspiller
sig år efter år i september, når hjortejagten begynder i det meste af landet?
Faktisk har det ikke altid været dårlig stil at drive rundt med råbukke i
forsommeren. Indtil 1982 var det lov-

ligt at nedlægge forårsbuk med hagl.
Jeg kender flere jægere, hvis første
oplevelser med bukkejagt var at stå
for i den grønne bøgeskov, imens andre med hunde drev stykket af! En
jagt, som virker som galmandsværk i
dag. Denne udvikling skyldes ikke
kun, at en riffel i dag er hvermandseje, men den skyldes primært, at vi i
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Hjortejagt
er ikke

selskabsjagt!
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dag simpelthen per automatik tænker
pürsch og anstand i samme sekund,
vi hører ordet bukkejagt.

Uacceptabel praksis
Flere steder i Jylland har der været
gentagne tilfælde af trykjagter på
kronhjort i september måned. Det er
en helt uacceptabel praksis, og det

kan alene undskyldes med manglende omtanke! Jagt er et privilegium,
som vi jægere kun kan nyde, såfremt
vi har samfundets accept af vores
handlinger. Bevares, hr. og fru Danmark har næppe nogen holdning til
selskabsjagt på hjorte, men meningsdannelsen omkring jagt sker i vid udstrækning fra de organisationer, som

er repræsenteret i Vildtforvaltningsrådet. Blandt Vildtforvaltningsrådets
medlemmer skal man ikke lede længe
efter grupper, som er modstandere af
septemberjagt på hjorte. Så hvis vi
skal bevare jagtmuligheden på hjorte
i september, skal jagten drives med
omtanke. Den største trussel er trykog drivjagterne i september. Disse er

Kalvejagt i september
Fra 2014 vil flere områder have jagttid på kronkalv i september. Dette er ikke en udvidelse af jagttiden, som skal anspore til flere selskabsjagter i september! Jagttid på kronkalv i september er en god mulighed for at nedlægge kronvildt på nogle af de markarealer, hvor kronvildtet har holdt til i løbet af sommeren. Endvidere er det vigtigt at få
skudt de svageste kalve væk så tidligt som muligt på sæsonen. En afskydning af kalve i
september giver ligeledes øget mulighed for at nedlægge ikke-diegivende hinder i oktober, hvilket er vigtigt i områder med for tæt bestand af kronvildt.
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Det er vigtigt at få skudt de svageste kalve væk så tidligt som muligt på sæsonen – men ikke på selskabsjagter.

>

for længst stemplet som uetiske i
Vildtforvaltningsrådets etiske regler
for hjortevildtjagt.
Argumenterne for selskabsjagt i
september er få og tilmed ringe! Til
gengæld er effekten – ikke kun i politisk henseende – negativ.
De jægere, som måtte drive selskabsjagt i september efter kron- og
dåvildt, kan have et socialt sigte med
deres jagt. Det er naturligvis rigtigt,
at selskabsjagt er langt mere social
end pürsch og anstand, men det er
ik ke noget godt argument for at drive
tryk- og drivjagt i september. Hvis du
vægter det sociale højest ved jagten,
så inviter dine gæster til hjortejagten
aftenen før og lav et hyggeligt socialt
arrangement ud af det. Det gør vi jo
så ofte i bukkejagten, så det kan bestemt også gøres i hjortejagten. Selskabsjagt i september på hjortevildt
er og bliver en morskabsforlystelse på
vildtets bekostning.

tene, så flere når en moden alder.
Kronvildt er utroligt letpåvirkeligt
af jagtlige forstyrrelser. Hvis kronvildt i et område ikke længere føler
sig trygt, flytter det ganske enkelt til
et andet sted, hvor det ikke bliver forstyrret. Alene derfor er trykjagt dumt,
fordi det simpelthen presser kronvildtet ud af dit jagtterræn, således at
efterfølgende jagt i efteråret er vanskelig – eller endda umuliggjort.
I september er kronvildtet i brunst.
At forstyrre vildtet ved at trykke
rundt med det vil forlænge brunsten
unødigt. Der skal være ro omkring
brunsten, for at det fulde brunstscenarie udfoldes. Efter forstyrrelser vil
der gå tid, førend hinderne igen er
klar til at brunste, og herved kan muligheden for beslåning ved første ægløsning være forpasset. Herefter vil
der går tre uger, førend hinden igen
kan beslås.

Stress ikke dyrene
Balanceret afskydning
Jagt er et stærkt middel til at presse
kronvildt væk fra et givent terræn.
Jægernes afskydning er midlet til at
påvirke sammensætningen af bestanden.
Midler skal altid vurderes i forhold
til mål. Husk på, at de overordnede
målsætninger omkring forvaltning af
hjortevildtet blandt andet er at sprede
bestande til nye områder og opnå en
mere balanceret afskydning af hjor-
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Idet forstyrrelse af vildt påvirker både de dyr, som må nedlægges, men i
samme grad de dyr, som ikke må nedlægges, skal jagtlig forstyrrelse altid
overvejes nøje. At stresse flere hinder
og kalve, uden at disse overhovedet
er jagtbare, er ganske enkelt dårligt
jægerhåndværk, men også yderst skadeligt i forhold til et ønske om at kunne nedlægge hinder og kalve senere
på sæsonen.
De fleste steder, hvor der må nedwww.jaegerforbundet.dk

lægges hjort i september, er der ingen
juridiske begrænsninger på hvilke
hjorte, som må nedlægges. Men det
er bestemt ikke det samme, som at
enhver hjort er jagtbar! Således bør
enhver hjortejæger være bevidst om
kun at nedlægge små, underudviklede afskudshjorte eller den afskudsmodne hjort, som jægeren efterfølgende stolt kan fremvise som sit
drømmetrofæ. Alle andre hjorte bør
skånes, til de når en moden alder. En
selektiv afskydning af hjorte lader sig
ikke gøre på selskabsjagter. I en sådan jagtsituation er der ofte meget
kort tid til at træffe valget om at skyde eller lade være. På den smule tid
kan ingen nå at overveje, om hjorten
er skudbar eller ej. I den slags jagtsituationer er en hjort blot en hjort.
Derved bortfalder enhver form for selektion, som ellers er et af de tungeste argumenter for at jage kronvildt i
september.
Hvis ikke septemberjagt på hjorte
drives med forstand og omtanke, er
det kun en bekendtgørelsesændring,
der skal til, for at alle jægere mister
muligheden for at opleve jagt på
brunsthjort!
Får du tilbuddet om at deltage i selskabsjagt på hjort i september, så tak
nej med lige så stor selvfølgelighed,
som hvis du fik tilbuddet i bukkejagten!
mf@jaegerne.dk
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