En parade med 272 stykker klovbærende vildt?
For meget af det gode eller det helt rigtige?
Tekst: Mads Flinterup
Foto: Reiner Bernhardt og Mads Flinterup

Når tyskerne samles til store fællesjagter, der involverer masser af mennesker, er det noget, der kræver logistik og et køligt overblik.
Her gøres der klar til parade efter en god dag. Billedet er et arkivfoto, som ikke har noget med den i artiklen nævnte jagt at gøre.
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> NU ER JAGT ikke bare jagt. Når jagten

bruges som et aktivt forvaltningsværktøj, skal den have et entydigt
formål. Den reviroverskridende bevægelsesjagt under Hochwildring
Gartow-Lüchow (HWR-GL) i det nordøstlige Niedersachsen i Tyskland i
december måned havde ét formål: at
få skudt mest muligt kronvildt.
Peter har sit eget lejede jagtrevir på
i alt 239 ha. Arealet ejes af godset
Gartow, som samlet er på knap 7.000
ha. Som jagtlejer har Peter en lang
række beslutninger, han selv kan

træffe. Men da Peters revir er en del
af HWR-GL, er der en række ting, som
han er forpligtet til i forhold til den i
fællesskab besluttede vildtforvaltning.

Fællesjagt
Den første weekend i december afholder HWR-GL fællesjagt. Jagten
foregår i alle revirer, som er med i
samarbejdet. Det betyder, at jagten
foregår på et sammenhængende område på i alt 15.000 ha. Sidste år var
jeg inviteret til at deltage i jagten hos

Afskydningen af kronvildt i Hochwildring Gartow-Lüchow er opgjort siden 1974. I de senere
år er afskydningen øget markant pga. af målsætningen om at nedbringe bestanden. Men i
perioden forud for ønsket om en reduktion steg det årlige udbytte med 3 %. Til sammenligning er det danske kronvildtudbytte siden 2005 steget med 13 % om året uden noget fastsat mål om reduktion af bestanden. Opgørelserne over bestanden efter jagtsæsonen viser
da også fortsat en årlig tilvækst over 10 %.
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entydig afmærkning af, hvor der ikke må afgives skud, er en stor hjælp for skytten. Og netop ved den
> En
slags forholdsregler kan skytterne sættes meget tættere, og derved opnås der en større effektivitet.

Peter. En invitation, som er betinget
af én ting, nemlig at man forstår og
efterlever formålet med jagten.
En jagt på 15.000 ha starter ikke
med en fælles parole. Det enkelte revir er ansvarligt for afviklingen af
jagt på eget areal. Men rammen for
dagens jagt er udstukket af bestyrelsen for HWR-GL og har været tilgængelig på deres hjemmeside (www.
hochwildring.de) i god tid før jagten.
En af de ting, som ligger helt fast, er,
hvad der må skydes på dagen. Da målet er at få skudt mest muligt kronvildt på dagen, er det afgørende, at
alle begynder jagten samtidigt. Tidligere har det været valgfrit, hvornår
jagten påbegyndtes. Erfaringerne
herfra viser, at nogen begyndte ved
solopgang andre først kl. 10. Det gav
det resultat, at kronvildtet ikke blot
havde forladt reviret, hvor jagten var
begyndt, men også de tilstødende revirer. De øvrige vildtarter på terrænet, då- og råvildt samt vildsvin, lader
sig ikke på samme måde påvirke.
Kronvildtet reagerer derimod meget
kraftigt på forstyrrelsen. Derfor lå det
helt fast, at jægerne først måtte gå på
post kl. 10. Hundene skulle slippes kl.
10.30. Af sikkerhedshensyn skulle
jagten stoppe præcis kl. 13.
Vores jagt begyndte med, at Peter
sammen med tre revirnaboer holdt
en fælles parole. Efter bedste Ordnung muss sein var samtlige skytter
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forlods fordelt på de hold, som man
skulle følge ud i terrænet. Omfanget
af paroler er ofte så stort, at man som
tilhører mister fokus. Her var parolen
imidlertid simpel og letforståelig:
– Godmorgen, i dag skal der jages
kronvildt og andet klovbærende
vildt. Der må skydes producerede og
producerende dyr, ingen voksne handyr. Kommer flere dyr samlet, skydes
det svageste dyr, som er frit. Af sikkerhedsmæssige hensyn er der ved
hver post anvist, i hvilken retning der
ikke må skydes. Hver skytte er ansvarlig for sine skud. Der må højst
skydes til to dyr, som ikke er umiddelbart leveret. Præcis kl. 13 skal der
aflades. Umiddelbart efter samles I
op, hvor I blev sat af. Meld til ham,
der henter dig, hvad du har skudt til
og med hvilket resultat!
Alle øvrige detaljer er overladt til
den person, som sætter skytten af. De
personer er naturligvis på forhånd instrueret angående håndtering af det
nedlagte vildt, afmærkning og registrering i forhold til eftersøgninger
m.v. Intet er således overladt til tilfældighederne. Men parolen er præcis den instruks, som jægeren har behov for for at kunne udfylde sin rolle
på dagen.

Store jagter afviklet over store arealer kræver mange hunde af forskellige racer. Fornuftige
hunde og modige hunde. Her et eksemplar af en af de brave racer: den karakteristiske sort/
brune tyske jagtterrier.

På plads
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Efter parolen samles skytterne i deres
hold. Peter kender sit terræn, så han
har sågar en plan for, hvilket hold
som skal af sted først. De poster, som
har størst sandsynlighed for at støde
vildt, kommer sidst ud.
Jeg er på plads i mit lave drivjagttårn lidt over 10. Mit primære skudfelt er i en vinkel 100 grader til venstre for mig. Bevoksningen gør, at jeg
ikke behøver at tænke over, hvor
langt jeg kan tillade mig at skyde. Til
højre for mig er det tydeligt afmærket, at her må der ikke afgives skud.
Til gengæld er oversigtsforholdene
her rigtig gode. Jeg kan rejse mig i
tårnet og skyde bagud til en afstand
af 30-40 meter. Utroligt mange poster
i Danmark vægter det højt, at man
kan se langt. Min erfaring er dog, at
man som skytte i kampens hede ofte
undervurderer afstanden og kommer
til at skyde på længere hold, end godt
er. Den post, som jeg her har fået tildelt, gør, at jeg ikke fristes til lange
skud, og samtidig gør bevoksningen,
at vildtet, hvis det kommer for, vil
komme relativt roligt.

Naboposten skød en überläufer.

Tre timer kan være længe at sidde,
og når temperaturen samtidigt er under frysepunktet, skal man være godt
klædt på. Allerede da jeg er på vej op i
tårnet, falder de første skud. Jeg har
heller ikke siddet længe, før jeg ser en
rå med et lam passere i det område,
hvor jeg ikke må skyde. Der sker hele
tiden noget, og i det fjerne driver en
hund tydeligt med hals. Efter en time
har jeg opgivet at tælle skud, det er
trods alt også begrænset, hvor langt
væk skuddene kan høres. Pludselig
lyder to hurtige skud meget tæt på.
Det varer ikke længe, før en af Peters
trykkere kommer forbi ved mig. Han
er bevæbnet med riffel og går og
snakker med sig selv. Det er ikke et
udtryk for, at demensen plager ham,
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men filosofien er, at han skal trykke
vildtet rundt. Hvis vildtet kan orientere sig om, hvor faren er, lister det af.
Bliver vildtet derimod pludseligt overrasket over en fare, tager det løbene
på nakken.
Før jeg har set mig om, er klokken
blevet 12.30. Da det går op for mig,
bliver jeg kold. Jeg synes pludselig, at
tiden nu snegler sig af sted. Jeg har
ikke haft vildt inden for skudhold,
men har dog set tre stykker råvildt og
et stykke dåvildt. Jeg har følelsen af,
at alle andre skytter omkring mig har
skudt. Med 5-10 minutter tilbage af
jagten falder der igen en række skud.
Jeg synes ellers, der havde været stille længe. Præcis kl. 13 kan jeg endelig
komme ned fra tårnet og af med van-
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Opbrækning af vildtet et centralt sted er en stor hygiejnisk fordel. Det letter også arbejdet for eventuelle schweisshundeførere, som skal eftersøge efter jagten!

> det. Det er en befrielse at få rørt sig

igen. Jeg er kort efter ude på den
skovvej, hvor jeg blev sat af. Til min
store forbløffelse står der allerede to
andre jægere. Det viser sig, at jeg har
siddet mindre 50 meter fra skellet ind
til naboen. De to jægere har siddet på
den anden side af vejen. Den ene havde set en hund drive med et rådyr.
Den anden havde leveret en kronkalv.
Da han ca. 10 minutter før tid gik ned
fra tårnet for at få blodomløbet i
gang, kom der som skudt ud af en kanon en hind, spidshjort og kalv. De
havde åbenbart taget ophold i den
tykning, han sad op ad. I den retning,
han så dyrene flygte, faldt der umiddelbart efter et skud. Det er formentlig forklaringen på den serie skud, der
kom lige til lukketid. Når skytterne
begynder at pakke sammen og gå
ned, sættes der atter gang i vildtet.

Fint udbytte
Netop som vi alle tre er færdige med
vores beretninger, bliver jeg samlet
op. Jeg er med til at samle en række
af de øvrige skytter ind, og undervejs
får jeg et meget klart billede af, hvor
tæt vi skytter har været placeret i de
tættere partier i skoven. Det er disse
dele af reviret, Peter erfaringsmæssigt ved, at vildtet søger til, når det
forstyrres. Min nabopost har skudt til
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et stykke råvildt. En anden nabopost
har skudt en überläufer, som vi tager
med i bilen. Hjemme hos Peter samles vildtet fra de fire revirer, som var
samlet til den fælles parole. Den lokale vildtslagter har tændt op i grillen, og det lokale mikrobryggeri har
sat et fadølsanlæg op. Som jægerne
holdvis kommer tilbage, tegner der
sig hurtigt et billede af jagten. Med
baggrund i de tilbagemeldinger, der
kommer fra trykkerne, har der været
kontakt til flere rudler, og op mod
100 krondyr har været igennem reviret under jagten. Kl. 14 er der overblik
over eftersøgningerne. På Peters revir
er der skudt til et rådyr og en kronspidshjort, som ikke er leveret. Ved
kontrol med schweisshund viser det
sig, at der er skudt forbi til rådyret.
Krondyret havde et overskudt forløb,
men det viser sig via eftersøgningen
at være leveret på et andet revir. På
opbrækningspladsen ses det, at dyrene er leveret med pæn skydning. På
Peters revir bliver den samlede parade otte vildsvin, fem dådyr, tre
krondyr og to rådyr. Den af Peters
gæster, som havde størst jagtheld,
nedlagde to krondyr, to svin og et dådyr. Som dagen skrider frem, kommer der meldinger ind fra tilgrænsende revirer, som har behov for eftersøgningshjælp.
www.jaegerforbundet.dk

Længe efter, at solen er gået ned, og
de fleste gæster er kørt hjem, har vi
flyttet ølankeret indenfor. Vi sidder
og drøfter dagens oplevelser og evaluerer jagten. Pludselig kommer Herr
Urbansky ind i stuen. Herr Urbansky
er formand for HWR-GL, og dagen er
en af de dage, hvor hele konceptet
omkring forvaltningssammenslutningen skal stå sin prøve. Herr Urbansky er mere end tilfreds. Meldingerne
er kommet ind fra de deltagende revirer. Det samlede udbytte af de tre timers jagt er 113 krondyr, 24 dådyr, 69
rådyr og 66 vildsvin. Der er ingen
meldinger om dyr nedlagt imod parolen. Den samlede parade på 272 stykker klovbærende vildt efter de tre timers jagt svarer til ca. en femtedel af
den årlige afskydning i HWR-GL.
Da jeg søndag formiddag atter drager nordover, er jeg blevet mange oplevelser rigere. Jeg skød ikke noget,
for chancen bød sig ikke. Men jeg
ved, at jeg bidrog aktivt til god vildtforvaltning. Det er for mig netop det,
der definerer god jagt.
mf@jaegerne.dk

Del 2 af denne artikel kommer i
apriludgaven af Jæger.
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