han ville vise mig, når vi kom ned i
området ved mergelgraven, og endelig kom det store øjeblik.
Frem af sit pilekogger fremdrog Jan
nu en pil. Ikke en helt almindelig pil,
men derimod en købt. Det, som gjorde den speciel, var spidsen. Den var
tobladet, og det skarpe stål skinnede.
Ingen tvivl om, at den kunne dræbe
… Hold da op, hvor var den skarp. Jeg
var målløs.
Nu synes jeg jo ikke, at jeg er så
nem at provokere, men da Jan sagde,
at jeg ikke kunne ramme dækket på
den gummiged, som stod ca. 15 meter
væk, måtte jeg protestere. Selvfølgelig kunne jeg det. „Jamen du tør ikke“, vedblev han. Selvfølgelig turde
jeg da det. „Jamen så vis det“, sagde
han, „Her er buen.“
Jeg må indrømme, at der lå et vist
pres på mine skuldre. Godt nok var vi
kun os to, men jeg ville da ikke tabe ansigt over for min bedste ven. Altså …
Med beslutsom mine lagde jeg den
famøse dræberpil på strengen og trak
buen.
Lyden, da pilen ramte dækket, sy-

nes jeg at kunne høre den dag i dag.
Synet var fantastisk. Pilen sad perfekt og let fjedrende i dækket.
„Ku’ du se, jeg ku’“ sagde jeg. „Ja,
det var sgu godt skudt“, svarede Jan.
Så gik vi frem mod pilen.
Den hvislende lyd, som hvæsede ud
af dækket, da vi havde trukket pilen
ud, vil jeg aldrig glemme.

Ganske langsomt blev dækket bredere og bredere forneden, og „geden“
sank ligesom i knæ. Vi to drenge sagde ikke så meget … Det var ikke godt,
det her!
Så stak vi af!
callemikkelsen@yahoo.dk
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Bæver i Himmerland

Kampen om skrubben
HIRTSHALS: Jesper Arvesen fra
Assens ved Mariager stod en
dag og fiskede på havnen i
Hirtshals, da han blev vidne til
en drabelig kamp. – Jeg har altid
mit kamera med, og jeg havde
fokus på en skarv, der dykkede.
Den kom op med en skrubbe,
mens jeg knipsede løs, og plud-

selig ser jeg i søgeren også en
ung måge, der helt klart mente,
at den skulle have skrubben. De
to sloges i omkring et minut, og
det var til skrubbens held, for
den slap fri og forsvandt atter
ned i dybet, fortæller Jesper
Arvesen.

Skarven havde fanget en skrubbe, som man kan undre sig over,
hvordan den ville bære sig ad
med at sluge.

Den unge måge så et let måltid,
men efter en intens slåskamp
om byttet slap skrubben fra
dem begge og forsvandt atter
ned i dybet.

THISTED: Den dengang 16-årige
Thomas Jakobsgaard fra Thyborøn var sidste år tidligt i bukkejagten med familien i fritidshuset ved Vang, hvor der er tilhørende jagt.
– Min far og jeg var ude i rigtigt god tid, og ventetiden i skydetårnet føltes lang, men pludselig dukkede der en buk op fra
en lavning 80-90 meter ude,
fortæller han. – Det var en lille
knopbuk, så jeg ville ikke skyde
ham. Men jeg havde på Facebook eller Youtube set andre,

der havde filmet vildt igennem
kikkertsigtet, så det ville jeg
også prøve. Jeg fandt min mobil
frem, men det tog lige lidt tid,
inden det lykkedes mig at holde
telefonen i den rigtige afstand
fra kikkertsigtet. Heldigvis
havde bukken god tid; den essede, mens den kom nærmere
og nærmere, inden den til slut
gik ind under tårnet uden nogensinde at ane uråd. Det var en
dejlig oplevelse, og jeg fik nogle
sjove billeder som et minde, siger Thomas Jakobsgaard.

Et tydeligt bevis på, at en bæver har været på spil. Foto: Vesthimmerland Kommune.

gnavemærker i træer, og det gav
os det første foto, fortæller naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerland Kommune. – Vi har
nu flyttet kameraet til Vidkær Å,
hvor der er bygget en bæverdæmning, og om få dage vil vi
tjekke det.
– Der er helt sikkert tale om
flere individer, og jeg tror, der er
flere bævere i området, end vi
regner med. Derfor vil vi den
20., 21. og 22. april morgen og
aften fortage en tælling i området, så vi kan få et bedre overblik, oplyser Karin Winther. Efter
tællingen i april vil det være muligt at følge udviklingen på
naturekspeditionen.dk.

Bukken i kikkertsigtet

Thomas Jakobsgaard
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Jesper Arvesen

VESTHIMMERLAND: I 1999 blev
der sat 18 tyske bævere ud i
Flynder Å systemet i Klosterheden i Vestjylland. I dag skønner
man, at bestanden er vokset til
omkring 200 dyr, der siden har
bredt sig ud fra kerneområdet. I
december sidste år blev der
konstateret bæverspor ved
Sønderup Å øst for Løgstør, og
man gættede på, at det var en
sydfra kommende ung han, der
var på vandring efter et territorium og en mage.
Siden da har der været en del
observationer af bæveraktivitet,
og i slutningen af marts kom det
første fotobevis. – Vi havde opsat et vildtkamera et sted ved
Sønderup Å, hvor der var friske

Den 16-årige Thomas Jakobsgaard skønnede, at den lille knopbuk
var sjovere at fotografere end at skyde, hatten af for det.
www.jaegerforbundet.dk
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Kanon opgivet

Det er formentlig ikke sidste gang, der afholdes skovfugleprøve i
Stenbjerg Klitplantage. Foto: Niels Lyngaard Sørensen.

HADSUND: Som fortalt på disse
sider i majnummeret fik Mariagerfjord Kommune i begyndelsen af marts i kampen mod rågerne demonstreret en ny type
trailermonteret et ton tung gaskanon, der udsender meget
kraftige trykbølger.
Siden blev den i to uger grundigere afprøvet på tre forskellige lokaliteter i Hadsund, men
lige før påske blev skydningen
indstillet. – Kanonen havde en

Skovfugleprøve
STENBJERG KLITPLANTAGE:
Reglerne for deltagelse i skovfugleprøven er blevet ændret. I
modsætning til tidligere, hvor
adgangskravet var en 1.-præmie
på åben klasse markprøve, kan
hunde med 2.-præmie nu deltage. Den 28. marts blev den
ene af forårets fire skovfugleprøver arrangeret af Dansk Kennel Klub afholdt i Stenbjerg
Plantage. – Det var et fantastisk
vejr i dagene op til prøven, så
der var ikke mange snepper,
faktisk så vi kun fire, hvoraf de
tre blev stødt af mennesker og
en af en hund, fortæller Niels
Lyngaard Sørensen, der er for-

mand for Stenbjerg-konsortiet,
og som sammen med Carsten
Eriksen var dagens terrænansvarlige. Dommeren var Uffe Jacobsen. – De deltagende hunde
fordelte sig på seks ruhåret hønsehunde, en langhåret hønsehund og en korthåret hønsehund, så vi havde fuldt hus, idet
vi havde plads til otte hunde.
Desværre havde kun en af dem
chance for fugl, men de var dygtige og havde generelt et godt
anlagt søg. Vi vil gerne afholde
en ny skovfugleprøve næste år,
og der er allerede flere, der har
ytret ønske om at deltage, siger
Niels Lyngaard Sørensen.

tydelig effekt på aktiviteten i rågekolonierne, fuglene blev
stressede. Men efter at vi fik en
del henvendelser fra byens borgere, der på forskellig vis følte
sig generet af bragene, som
også påvirkede en del hunde,
besluttede vi at indstille forsøget, fortæller natur- og miljøchef
Jørgen Ussing, Mariagerfjord
Kommune.
– Vi havde nok forudset, at
der kunne komme klager, men
vi havde håbet på, at generne
ville være mindre end generne,
som rågekolonierne giver. Vi giver dog ikke op, vi vil f.eks. med
alarmpistoler stresse fuglene,
og vi har hos Naturstyrelsen ansøgt om lov til også at bekæmpe
voksne fugle foruden et vist antal unger, som hvert år aflives,
oplyser Jørgen Ussing.

Bragene og trykket fra den
store kanon generede for
mange beboere i Hadsund.
Foto: Mariagerfjord Kommune.

Se flere nyheder fra området
i medlemsbladet

Tillidsfuld stillids
SNEDSTED: Astrid og Knud Erik
Sørensen fra Villerslev havde
sidste sommer en sjov oplevelse
med en stillids.
– Det var jo en meget varm
sommer, og vi opholdt os rigtigt

Man kan kun gætte på, hvorfor
stillidsen var så tillidsfuld, men
måske var den en undsluppen
tamfugl. Foto: Astrid Sørensen.
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meget på terrassen. En formiddag landede en stillids pludselig
på rækværket, og kort efter fløj
den over på Astrids skulder,
hvor den begyndte at undersøge hendes øre, fortæller Knud
Erik Sørensen.
– Dagen efter sad Knud Erik
og læste en bog, og stillidsen
landede på kanten af bogen,
hvor den satte sig godt til rette.
Da jeg senere drak en kop kaffe,
satte stillidsen sig på min hånd,

www.jaegerforbundet.dk

fortæller Astrid Sørensen.
Parret så ikke mere til den tillidsfulde fugl, men de er enige
om, at det var en dejlig sommeroplevelse.
De siger i spøg, at når sommeren nu er så varm, at man
nærmest vokser fast på terrassen, er det jo praktisk, at naturen kommer til en, når man ikke
selv orker at gå ud i den.
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Gult kort
MIDT-VESTJYLLANDS POLITI
har færdigbehandlet en sag
mod en jæger fra Vestjylland,
som i sidste jagtsæson to gange
overtrådte jagtloven. I oktober
nedlagde han en hvid dåhjort,
desuagtet at dåvildt er fredet i
området (bortset fra to ugers
jagttid på kalv i december). I november nedlagde han en dåkalv
med haglgevær.
Til Ringkøbing Amts Dagblad
forklarede jægeren dengang, at
han var meget berørt af situationen. Hvad angår dåhjorten, så
var den kommet hen over et
spor i skoven, og da geviret var
brækket, så han dyret som en
kronhjort. I den anden situation
hørte han, der blev råbt råvildt,
og derfor var han sikker på, at
han kunne skyde, og nedlagde
altså en dåkalv med hagl.
Politiet skulle vurdere, om sagerne var af en sådan beskaffenhed, at han skulle miste politiets samtykke til jagttegn. En
såkaldt vandelssag, hvor politiet
analyserer forseelsens (forseelserne) og deres grovhed. Herunder tæller, om personen tidligere har overtrådt lovgivningen,
hvad den pågældende ikke havde gjort. Politiet kan slutteligt
tilbagekalde det samtykke, de
har givet Naturstyrelsen til at
udstede jagttegn til den pågældende. Dette gælder for en periode på op til fem år.

Pony imod ulv
Men jægeren slipper med en
løftet pegefinger, oplyser juridisk konsulent Frits Damgaard,
ACV, Midt-Vestjyllands Politi,
samt ikke mindst en bøde på
5.000 kroner, plus en erstatning
for kødværdien på begge dyr,
samt konfiskation af geviret.
– Sagen var lige på vippen. Vi
tog en snak med den pågældende for at få klarlagt omstændighederne, idet man skal udvise
uagtsomhed af en vis grad for at
kunne blive straffet. Det var der
ikke noget, der talte for, så vi har
trukket „det gule kort“ denne
gang, siger Frits Damgaard.
I øvrigt afliver han opfattelsen
hos mange jægere af, at der er
en „klippeordning“ med jagttegnet, lige som der er med et kørekort.
– Det eksisterer ikke. Vi laver
altid en konkret vurdering fra
sag til sag. Sådan er det. Men
har man noget med i „bagagen“,
tæller det med i vores vurdering.
Jagtulovligheder i den lavere
ende af skalaen udløser altså
ikke pr. automatik mistet samtykke til jagttegn eller nogen
som helst form for klip i jagttegnet. Hvorimod rendyrket krybskytteri – altså jagt på anden
mands jord – pr. erfaring er ensbetydende med mistet samtykke og dermed mistet jagttegn i
en periode på op til fem år.

Jægeren nedlagde ved to lejligheder dåvildt, selv om det i begge
tilfælde var ulovligt. Foto: Max Steinar.
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Står en ulv bag dette fåredrab ved Lemvig? DNA-analyser vil forhåbentlig give svaret. Foto: Nina Svanborg.

LEMVIG: Det formodes, at en
ulv står bag drabet på to får,
samt beskadigelsen af flere andre, på en mark klos op af Lemvig. Fårene er under et afgræsningsprojekt, kaldet „Får til kanten“, og fåreavler og forretningsfører fra projektet, Nina Svanborg, bor privat ved Bøvlingbjerg med Flynder Å gennem sin
jord. Her har hun to gange set
ulv. Den sidste gang – i slutningen af marts – stod ulven på den
anden side af åen og havde stor
fokus på hendes får, og så ud
som om den havde lyst til at
springe i vandet og svømme
over, da den åbenbart fik fært af
hende og sprang væk.
Om fårene ved Lemvig vitterligt er blevet dræbt af ulv, vil
DNA-analysen af bidsårene forhåbentlig afsløre.
I mellemtiden har Nina Svanborg iværksat en utraditionel afværgeforanstaltning, idet hun
har sat fire ponyer sammen med
de overlevende får.
– Ja, jeg har oplevet, at ponyerne ikke kan lide hunde. Selv
min fårehund, de kender godt;
hvis den kommer ind til dem, jager de rundt med den. Jeg har
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den teori, at det vil de også gøre
med ulven, og da ulven nok ikke
har oplevet at blive jaget, går jeg
ud fra, at den vil flygte.
Nina Svanborgs teori bliver
bestyrket af, at projektet har
haft får til at gå på Harboøre
Tange i 2014, hvor der nu har
vist sig at være ret flittige besøg
af en eller flere ulve (bevist via
et vildtkamera, som omtalt på
lokalsiderne i maj, red). Hun
fandt resterne af først ét lam, siden to andre, og hun oplevede,
når hun kom derud, at fårene
var flygtet ud af deres indhegning, også selv om de skulle gå
gennem vand.
– Det studsede jeg noget over. Og da fårene kom til at gå i
samme indhegning som 10 ponyer, endte det med, at fårene
hele tiden holdt sig på kort afstand af ponyerne. Det tager jeg
nu som bevis på, at ponyerne
har forfulgt ulven, når den kom
ind i indhegningen.
Det er fire af ponyerne fra
Harboøre Tange, som nu går i
indhegningen ved Lemvig. Tiden vil vise, om „De sure ponyer“, som den lokale avis døbte
ideen, kan klare mosten.
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Lynnedslag, ravne – eller bæver?!
GLUDSTED PLANTAGE: I martsnummeret var der et foto af mystiske gnav af bark på rodudløbere af gamle rødgran i den sydlige ende af Gludsted Plantage.
Fem store, gamle graner havde
mistet bark, men kun på rodudløbere, og på en sådan måde, at
lokalredaktøren og skovløber
Niels Knudsen, som havde opdaget fænomenet, udelukkede
kronvildt som „synderen“.
Jeg efterlyste reaktioner fra
læserne, og Leif Bossen mente,
at der måtte være tale om lynnedslag, idet han på sin ejendom i Sverige havde oplevet, at
barken kunne bliver „sprængt“
af rodudløbere på den måde.
Kaj Christiansen, tidligere skovarbejder i Gludsted Plantage,
tror, at der er tale om ravne, idet
han har set ravne pille barken af
døde graner på heden ved Isenbjerg.
Jan Korsgaard fra Hurup har

en tredje forklaring. Han er canadisk gift og havde under sit
ophold i Canada en fangerlicens
i tre år.
– Jeg har flere gange set noget lignende i Canada, og det
var altid bæver, der gjorde det,
oplyser Jan. – Det er ikke alle typer nåletræer, de vil gøre det
på, og de gør det kun på ældre
træer.
– Om det er af nød, eller der
er et stof, der tiltrækker dem,
det ved jeg ikke. Jeg har fundet
det over 500 meter fra vand, og
der var altid gravet fri ned på siden af rødderne. Træerne blev
aldrig fældet, og de fleste træer
overlevede det, som jeg husker
det. Jeg vil tro, at der er et vandløb stort nok til, at en bæver kan
bruge det indenfor 400-600
meter fra, hvor I har fundet disse nøgne rodudløbere.
– Det specielle er, at der kun
kommer utydelige spor af tæn-

derne, idet det kun er barken og
det underliggende vækstlag,
der forsvinder. Når man ser på
billedet, så er der „spor“ af en
bredde, der passer med bævertænder, fastslår Jan Korsgaard.
Niels Knudsen og lokalredaktøren har været forbi stedet
igen. Der er ikke nye gnav. I hele
området er der kun fem træer,
der er „angrebet“. Vi har næreksamineret gnavene, og vi tror på
Jan Korsgaards teori. Syd for
stedet er der masser af søer og
vådområder i plantagen og bække og grøfter, der fører til Holtum Å. I Holtum Å har der været
bæveraktivitet i mange år.
Alligevel er det opsigtsvækkende, at en stor, kluntet bæver
er vraltet op på land, ind i plantagen, og har fået sin „frokost“
af barken på de gamle rødgraners rodudløbere.

På dette nærbillede kan tydeligt
ses, at dyret – sandsynligvis en
bæver – har boret tænderne ind
øverst i „bidsåret“ og trukket
barken løs. Kronvildt bruger
som bekendt undertænderne og
trækker nedenfra og op. Foto:
Max Steinar.

Se flere nyheder
fra området
i medlemsbladet

Traner i fremgang

Dette syn bliver mere og mere udbredt i Midtjylland. Et tranepar
med ynglesucces. Foto: Max Steinar.

MIDTJYLLAND huser flere og
flere par traner. At se og/eller
høre den meget store fugl er
ikke længere et særsyn. Lokalre-
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daktøren havde fornøjelsen at
se traner tre gange i foråret, og
en tidlig morgen midt i marts
hørte jeg den høje, karakteristi-

ske trompeteren i Funder Ådal.
Hertil siger naturvejleder Jan
Kjærgaard, Naturstyrelsen Søhøjlandet, at det næppe er i
selve ådalen, at tranerne i givet
fald kan finde på at yngle.
– Derimod er der masser af lokaliteter i nærheden, der er egnede. Når en lokalitet er navngivet for eksempel Tranemosen
eller Tranevig, så har det netop
baggrund i ynglende traner. Og
Tranevig ved Ørnsø (blot cirka
tre km fra hvor jeg hørte fuglen,
red.) er da en oplagt ynglelokalitet, hvor terrænet lever op til
tranernes krav.
Længere mod syd, i traneflugtslinje cirka 10 km, er der et
kendt ynglepar i et moseområde, oplyser Jan Kjærgaard, ligesom der i området nord for
Bølling Sø er flere par ynglende
traner.
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– Fuglen var jo engang vældig
udbredt, men blev udryddet af
os mennesker. Vi jagtede tranerne på grund af føden. Lige
som vi gjorde med rådyr, krondyr, gæs og svaner, alle sammen
store arter, der fyldte godt i
kødgryden, fortæller Jan Kjærgaard. – Midt i 1800-tallet var
gennemsnitshøjden på danskerne meget lav, idet sult var udbredt. Når mænd mødte på session, var det sjældent med en
højde over 165 centimeter. Menneskenes vækst blev forringet
på grund af fødemangel, så vi
jagtede, dræbte og åd så at sige
alt. Det har som bekendt heldigvis ændret sig, så vi nu kan nyde
synet af de store, flotte traner,
uden at en skrigende tom mave
byder os at jage dem.
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Ny vildtkonsulent

Karsten Lund Platz har siden
april været vildtkonsulent hos
Naturstyrelsen Blåvandshuk.
Foto: Naturstyrelsen Blåvandshuk.

Blyfri bukkejagt

BLÅVANDSHUK: Reguleringstilladelser, ikke mindst til landmænd, der ønskede at mindske
markskaderne fra de store flokke af besøgende bramgæs, indgik sammen med forårets afvikling af jagtprøver i de første opgaver, der mødte Karsten Lund
Platz, efter han i foråret tiltrådte
som ny vildtkonsulent i Naturstyrelsen Blåvandshuk.
– Men ellers er meget af tiden
i begyndelsen selvfølgelig også
gået med bare at sætte sig ind i
de mange funktioner, der skal
varetages i stillingen, fortæller
Karsten Lund Platz, der er uddannet forstkandidat og vildtforvalter, og som kommer fra en
stilling som uddannelsesleder
hos Danmarks Jægerforbund.
Blandt de opgaver, han ser
særligt frem til, er indsatsen

med at videreføre enhedens
omfattende arbejde med forvaltningen af områdets store
hjortevildtbestand, herunder
forvaltningen i det 16.000 hektar statsejede kronvildtreservat
i Oksbøl-området.
Men derudover ser han også
spændende udfordringer i at
sørge for, at beskyttelse og benyttelse går hånd i hånd, når det
gælder vildtbestandene i det
sydvestjyske område.
– Jeg glæder mig til at skulle
arbejde sammen med de lokale
jægere og jagtforeninger og
med de øvrige brugere af naturen. Det er et vigtigt arbejde at
sikre, at der bliver muligheder
for alle, men at alle aktiviteter
sker sådan, at der tages hensyn
til vildtet, forklarer den nye
vildtkonsulent.

Alt om hjortevildt
SØNDERJYLLAND: Der var faglighed for pengene til de 120 jægere, der var mødt op til det traditionsrige årsmøde i Hjortevildtgruppe Sønderjylland, der
vanen tro blev afholdt i SI-Centret ved Rødekro. Vildtkonsulent Klaus Sloth, Naturstyrelsen
Sønderjylland, berettede om
kronvildtets og dåvildtets bestandsudvikling og afskydning i
Sønderjylland i den forgangne
sæson. Lars Jensen, formand
for den nationale hjortevildtgruppe, orienterede om de jagtetiske regler for afskydning af
de store hjortevildtarter. Jens
Henrik Jakobsen, vildtkonsulent
hos Naturstyrelsen Vestjylland,
fortalte om afskydning af kronvildt. Aage W. Andersen, Danmarks Jægerforbund, Sønderborg, berettede om hjortevildtet på Als. Torben Ravn og Niels
Johansen fortalte om de hidtidige erfaringer i Eggebæk-Lundbæk Hjortelav, der er områdets
ældste af slagsen. Og endelig
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Sæsonens høst af trofæer fra det sønderjyske område blev beset og
beundret til det traditionelle hjortemøde. Foto: Hans Kristensen.

orienterede skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet, om, hvordan Naturstyrelsen ser på fælles forvaltning af
kronvildtet hen over skel og gav
et spændende eksempel på,
hvordan en afskydningsplan for
et større, sammenhængende
område i landsdelen kunne se

ud. Samtidig gav arrangementet
rig mulighed for at udveksle erfaringer med andre af landsdelens hjortevildtinteresserede og
til at bese væggen med lokale
trofæer af kron- og dåhjorte,
nedlagt i den forudgående jagtsæson.
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Bukkejagten i Slesvig-Holsten foregår i år med blyfri
ammunition.

SLESVIG-HOLSTEN: Ny lovgivning betyder, at der fra og med
indeværende sæson udelukkende må anvendes blyfri riffelammunition til jagt i Slesvig-Holsten. Det er en beslutning, der
også rammer en række danske
jægere, der går på bukkejagt i
området lige syd for grænsen.
Slesvig-Holstens Jægerforbund har klaget over beslutningen, som de anser for at være
mangelfuldt begrundet, og også
på landsplan følger de tyske jægere udviklingen i Slesvig-Holsten med bekymring. På det
slesvig-holstenske jægerforbunds årsmøde i april redegjorde formanden for Deutscher
Jagdverband, Hartwig Fischer,
for bekymringerne med hensyn
til blyfri riffelammunition: – Problemet lige nu er, at blyfri riffelammunition virker godt for bestemte typer ammunition i bestemte våben, men der er kalibre, som f.eks. 7x64, hvor der
ikke findes velegnede blyfrie
ammunitionstyper. Vi ønsker i
stedet, at der lovgives sådan, at
der stilles krav om, at der anvendes mindst muligt bly i ammunitionen, uden at der er et decideret forbud. På den måde kan vi
minimere blyforbruget uden at
gå på kompromis med kvaliteten og dræbeevnen og på sigt
presse industrien til stadige forbedringer, slog han fast.
I andre tyske delstater er blyholdig riffelammunition stadig
helt eller delvist tilladt.
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Populær jagtmesse
GRÆNSELANDET: Danmarks
Jægerforbund var stærkt repræsenteret, da der sidst i april
blev afholdt jagt- og fiskerimesse for Nordtyskland og det sydlige Danmark i Holstenhallen i
Neumünster, cirka en times kørsel syd for grænsen. Frivillige fra
Danmarks Jægerforbund, kreds
4, bemandede nemlig ikke færre
end tre store stande, der var
særdeles populære blandt de
7.545 danske og tyske gæster
på messen.
I forhallen havde kredsen en
stand med elgskydebane og informationsmateriale, og i en af
udstillingshallerne havde Jægerforbundet opstillet elektronisk
lerdueskydebane og en bueskydningsbane.
– Det var uden sidestykke de
mest aktive stande på messen,
og der var nærmest kø ved dem
alle fra start til slut, fortæller
kredsformand Jens Hangaard
Nielsen, der selv deltog på standene gennem alle tre messedage, og som er meget tilfreds
med resultatet af den danske
indsats.
– Jagten i Danmark og Dan-

Vildsvin på
vejen

Der var stor interesse for Danmarks Jægerforbunds tre aktivitetsstande ved den nyligt afholdte jagtmesse i Neumünster i SlesvigHolsten. Foto: Hans Kristensen.

marks Jægerforbunds arbejde
var meget synligt på messen, og
vi havde rigtigt mange henvendelser fra tyske jægere om jagten og vildtforvaltningen i Danmark, om buejagt, som ikke er
tilladt i Tyskland, om våbentransport og om meget andet.
Samtidig fik vi også snakket
med messens mange danske
gæster, der havde taget turen
herned for at opleve en messe
med varer og grej, der er meget
forskelligt fra det, vi kender fra
de danske messer. Dermed har
messen en klar funktion som led

i det grænseoverskridende samarbejde mellem jægere, forklarer Jens Hangaard Nielsen.
Det var første gang, at messen „Outdoor – Jagd, Fisch &
Natur“ blev afholdt i et samarbejde med Holstenhallen i Neumünster og Danmarks Jægerforbund, Slesvig-Holstens Jægerforbund og Slesvig-Holstens
Sportsfiskerforbund. Men på
baggrund af den store opbakning bag messen er det allerede
blevet besluttet at gentage arrangementet i april 2016.

NYBØL: Vildsvinebestanden syd
for grænsen rykker stadigt længere nordpå, og dermed øges
også chancen for at møde strejfende vildsvin i Danmark. Det fik
jægeren Peter Christiansen fra
Nybøl ved Sønderborg blandt
andet syn for, da en god keiler
pludselig krydsede vejen blot
tyve meter foran ham tidligt om
formiddagen midt i april.
– Den er sandsynligvis blevet
forstyrret af noget markarbejde,
der foregik i nærheden, og har
prøvet at finde et mere roligt
sted at tilbringe dagen. Men den
havde ikke travlt, og jeg havde
god lejlighed til at kigge på den
og konstatere, at den var udstyret med lange tænder, der viser,
at den ikke var helt ung, fortæller Peter Christiansen.
I den forgangne jagtsæson
blev der konstateret fire druknede, to nedlagte og to trafikdræbte vildsvin i Sønderjylland
foruden en række observationer
af arten.

Vildtkonsulent stopper

Svend Hansen stopper i denne
måned efter syv et halvt år som
vildtkonsulent for at gå på pension. Arkivfoto: Hans Kristensen.
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VADEHAVET: I midten af denne
måned holder vildtkonsulent
Svend Hansen, Naturstyrelsen
Vadehavet, sidste arbejdsdag,
inden han går på pension. Svend
Hansen havde gennem 25 år
været skovfoged i Naturstyrelsens sønderjyske enheder, før
han i januar 2008 overtog stillingen som vildtkonsulent med
ansvar for vildtforvaltningen i
det sydvestligste Jylland mellem landegrænsen i syd og Esbjerg i nord.
Han fremhæver især arbejdet
med at hindre markskader fra
gæs og den omfattende udvikling inden for forvaltningen af

det store hjortevildt som områder, der gennem de senere år
har fyldt særligt meget i hans arbejdsliv som vildtkonsulent.
Blandt de vigtigste hændelser
i årene som vildtkonsulent tæller den opmærksomhed, det
gav, da han allerede i 2010, næsten to år før fundet af en død
ulv i Hanstholm, bekræftede artens tilstedeværelse i Danmark
med udgangspunkt i skovgæsters observationer og hans
egen vurdering af et længere
sporforløb, og rapporterede om
en sandsynlig tilstedeværelse af
ulv i Stursbøl Plantage.
– Mange var meget skeptiske
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dengang. Så det har været lidt
sjovt at følge udviklingen i de efterfølgende år, hvor ulven pludselig er blevet en kendsgerning.
Det kan lære os noget om, hvor
fleksibel og uforudsigelig naturen kan være, og hvor meget
man skal passe på med at være
for skråsikker over for meldinger, der i første omgang lyder
usandsynlige, lyder det med et
skævt smil fra Svend Hansen.
Se flere nyheder
fra området
i medlemsbladet
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En fornem
pris
Mogens Christoffersen viser gerne rundt i
sit område, hvortil der er offentlig adgang.

SYDFYN: Mogens Christoffersen
var en stolt mand den dag i
marts, da han modtog Danmarks Naturfredningsforenings
(DN) Naturplejepris for 2015 på

Faaborg-Midtfyns Rådhus i
Ringe. Prisen bestod af to akvareller af kunstneren Ole Runge
samt en bog om Nordfyn.
Lokalredaktøren har besøgt

Mogens på en solskinsdag til en
naturvandring.
Mogens har hele sit liv boet på
landet. I dag har han en ejendom
på 60 ha, hvor han og hans hustru har boet i tre år. Gården ligger i den skønne natur ved Haastrup med udsigt til Helnæsbugten.
− Det er ikke kun min fortjeneste, at vi fik sådan et naturprojekt gennemført i Skånemosen,
siger Mogens. – Vi er ni lodsejere, der er gået sammen om 27
ha, der består af overdrev, moser og rigkær. Jeg havde kreaturerne, der skulle afgræsse området, for i 2002 startede jeg med

Årets Jagtforening
ODENSE: Syddansk Akademisk
Jagtforening (SAJ) vokser støt,
og selv om foreningen kun er tre
år gammel, har den allerede opnået resultater, det tager andre
jagtforeninger år at nå.
På foreningens årlige generalforsamling, hvor der var kampvalg om pladserne til bestyrelsen, kom fire nye bestyrelsesmedlemmer til, og med to suppleanter tæller bestyrelsen nu
ni aktive unge studerende.
− Det er glædeligt, at så
mange har lyst til at arbejde for

foreningen, at der er rift om
pladserne, siger den nye formand, Michael Houlind Larsen.
– Nu gælder det for os om at tilbyde medlemmerne nogle aktiviteter, de sætter pris på, for vores medlemmer har jo ikke
mange penge til rådighed. Vi har
lavet en ny tradition med pokalskydning, der afholdes på Skydecenter – Kærby Mose og dertil en riffelskydning på Rødskebølle Skydecenter. Vi har også
planlagt at leje en „opdragelsesjagt“ for 14 nyjægere på Sjæl-

Vandretur efter hjorte
Rikke Vesterlund havde mennesker i alle aldre med sig på vandring.

MIDDELFART: Hindsgavl Dyrehave inviterede med naturvejleder Rikke Vesterlund som guide
på vandretur med det formål at
høre om hjortene i dyrehaven.
Omkring 120 personer, hvoraf en
tredjedel var børn, gik med på
den tre-fire kilometer lange rute.
− Jeg er glad for sådan et arrangement, fortæller Rikke.
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– Folk kommer jo, fordi de gerne
vil vide mere om, hvordan dyrene lever her i haven. Dyrehaven blev indviet i 2009, og i
2010 kom 60 dyr. I dag har vi om
sommeren 350 dyr. Haven er
160 ha stor med syv kilometer
hegn omkring de 38 låger. Det
gør den til Danmarks næststørste dyrehave. Derfor er vi også

racen Galloway. Når de har sat
kalve i år, er der 58 stykker,
hvoraf 20 er moderdyr, og det
er, hvad der er plads til.
− DN’s Naturplejepris modtager jeg med stor respekt, tilføjer
Mogens. − Det viser, at selv om
DN og jægerne ofte er uenige,
har vi alligevel fælles interesser i
at pleje naturen. Projektet har
samtidig gavnet markvildtet,
hvor jeg nu bl.a. ser flere fasaner. Når jeg ikke plejer naturen,
spiller jeg parforcehorn i Brobyblæserne. Det går en del af min
tid med, da vi selvfølgelig gerne
vil bevare vores plads i eliten.

Formanden Michael
Houlind Larsen (tv.),
bestyrelsesmedlem
Anders Odaq Godbersen og kasserer Mads
Rasmussen har mange planer for SAJs
fremtid.

land, og her vil foreningen give
et tilskud til transporten, så alle
kan komme med. Også som
klappere på Lykkesholm Gods
deltager vi, og som betaling
kommer vi med på en slyngeljagt. Da det er uden større udgift for den enkelte, er der altid
rift om pladserne.

− Vi blev udnævnt til Årets
Jagtforening i kreds 5, og det er
vi meget stolte af. Det giver os
lyst til at give den fuld gas fremad, og vi ser os gerne som samarbejdspartnere med andre
grønne organisationer, hvis vi
bliver inviteret, tilføjer Michael
Houlind Larsen.

hvert år nødt til at skyde ca. 100
dyr væk, så der bliver plads til de
nye kalve. Det står skovfoged
Dan Jensen og hans folk for.
Flere ville høre, hvordan resten af dyrene reagerede, når et
af dem blev skudt.
− Lige når skuddet falder,
mærker man en smule uro
blandt dyrene, men det går hurtigt over. Dyrene er ikke stressede i dagevis. De er jo vant til,
at vi kører rundt i biler herinde,
og vant til publikum.
Hvad sker der med de dyr, der
bliver skudt?
− De køres til en vildtslagter i
Egtved, fortæller Rikke. – Derefter bliver kødet solgt til vores
restaurant her i byen samt nogle

slagtere. Vi er nu i gang med at
etablere en gårdbutik, så man
som borger fra 2016 kan komme
at købe kød.
På en foderplads står en stor,
hvid dåhjort.
− Han er nu fire et halvt år
gammel, siger Rikke, og han
kommer fra Jægersborg. Han
skulle gerne lægge nogle kalve
til, hvis han ellers får lov. Vi fodrer fra 1. november til 1. maj med
majs, byg og havre samt hø. Har
vi meget frost, får de også roer.
Turen var slut, og selvom man
ikke kom i nærkontakt med hjortene, tog det ikke glæden fra de
oplevelser, man fik sammen
med en naturvejleder, der brænder for sagen.
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som du mener fortjener offentliggørelse, så tøv ikke med at kontakte Jægers lokalredaktør!
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Jægerforbundet deltog i temaaften

Søren Knigge og Kim Broholm forbereder sig på aftenens indlæg.

HELE OMRÅDET: Mette Nielsen,
butikschef i Land & Fritid, Årup,
arrangerede i foråret en temaaften med emnet „Jæger og Vildtpleje“ for 35 fremmødte jægere
og lodsejere.

Søren Knigge, Dansk Landbrugs Frøforsyning, indledte aftenen med at fortælle om danske vildtblandinger, og hvordan
brugen af dem kunne lykkes optimalt. Et godt råd var ikke at så

for tidligt, men vente til hen i
maj, når jordtemperaturen blev
10 til 12 grader. Derefter fulgte
gennemgangen af de forskellige
frøblandinger, og herunder foreslog Søren et samarbejde med
naboen omkring købet af en
gammel Fiona-såmaskine. Så
fulgte en orientering om, hvilke
vildtarter de forskellige frøblandinger var beregnet til, og hvor
de kunne købes.
Næste indlæg kom fra kredsens vildtplejerådgiver, Kim Broholm. Han fortalte om det plantevalg, der skal foretages, når
det først er besluttet, hvor der
skal plantes.
Kim orienterede også om de
tilskudsregler, der kan gives til
landskabs- og biotopforbedrende beplantning, samt hvor
og hvornår der skal søges.
Som afslutning sagde Kim, at
han gerne hjælper, hvis nogen

ønsker det. Han kan kontaktes
på telefon 28 69 87 06 eller
mail: kimbroholm@hotmail.com.
Sidste taler var dyrlæge Jakob
Lassen fra Royal Canin. Her stod
fodring af den aktive jagthund
på programmet, der blev indledt
med en gennemgang af hundens fordøjelsessystem. Især fibre er godt, da det medvirker til
optimal udnyttelse af foderet.
– Jeg betragter ikke hunden
som kødæder, men som proteinspiser, sagde Jakob Lassen.
– Og I skal sørge for, at hunden
får ekstra proteiner, når den skal
yde optimalt, samt rigelige
mængder vand. Vand udgør
60 % af kroppen og er en betingelse for, at næringsstofferne
bringes rundt.
Efter spørgsmål til foredragsholderne kunne en tilfreds
Mette Nielsen takke af og ønske
deltagerne en god hjemtur.

Indvielse blev et tilløbsstykke
ODENSE N: Det blev nok en
gang et tilløbsstykke, da Strandager Jagtcenter inviterede til
åbent hus i forbindelse med udvidelsen af klubhuset. Omkring
100 mennesker fandt vej til det
klubhus, hvor byggefirmaet Andersen og Nielsen stod for entreprisen, mens finishen var udført af trofaste medlemmer. Michael Christiansen var manden,
der styrede de frivillige tropper i
hele byggeperioden fra oktober
2014.
− Jeg er meget stolt af det
færdige resultat og vil gerne
rette en stor tak til alle de frivillige og dem, der har trukket læsset, sagde formanden, Helge H.
Pedersen, i sin velkomsttale.
– Projektet har kostet 740.000
kroner, hvoraf Nordfyns Kommune har givet 211.000 kroner.
Dertil skal lægges et tilskud fra
Bygge og Anlæg på 150.000
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kroner, mens resten er fra vores
egen kasse. Den er derfor noget
slunken, men ikke tom, og med
de faciliteter og det, vi kan byde
på, kommer den hurtigt op igen.
Vi kan nu holde både møder og
kurser og har fået et samlingssted, der giver vide rammer for
aktiviteter. Det har vi længe
manglet. Vi har nået det, vi ville,
og ud over nye lokaler er alle vores kastemaskiner blevet renoveret. Vores største problem
lige nu er, hvad vi så skal finde
på. Det er ingen sparebøsse, vi
har, og vi har stadig lidt penge
på lommen.
Hovedbestyrelsesmedlem Kaj
Refslund mødte på vegne af Jægerforbundet og sagde: − Tak
for invitationen. Jeg har glædet
mig til at se det færdige resultat.
Jeg kommer meget rundt og ser
meget godt, men det her slår alt
med flere længder.

Fra venstre: Helge Pedersen, John Jacobsen og Michael Christiansen
foran den nye tilbygning til klubhuset.
Efter at have overbragt en hilsen fra Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen,
overrakte Kaj Refslund Jægerforbundets flag med logo til
jagtcentrets formand.
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Se flere nyheder
fra området
i medlemsbladet
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Rævemysterium
SLAGELSE: På et kommunalt
ejet areal ved Vemmelev på
Vestsjælland fandt en DSBmedarbejder, der var ude at inspicere grøfter langs jernbanen,
i slutningen af marts adskillige
døde ræve liggende i en dynge.
Rævene er anbragt på stedet i
løbet af en længere periode, da
der var alt fra kranier til stærkt
forrådnede ådsler og næsten
friskskudte dyr.
I nærheden lå også opskårne
kranier fra køer. De stammer
formenlig fra en virksomhed i
nærheden, hvor man opskærer
døde dyr for forskellige virksomheder. På arealet findes også en
kunstgrav, hvor dækslet over
kedlen var taget af, og der tydeligvis har været gravhunde i.

Jægerråd Slagelse regulerer rågeunger for kommunen, men
kommer ellers ikke på arealet.
En lokal jæger, der ønsker at
være anonym, oplyser, at fundet
er anmeldt til politiet, og at han
på opfordring har flået et par af
rævene uden at finde spor efter
skud eller har kunnet konstatere
dødsårsagen. Lokalredaktøren
kender den pågældende jægers
identitet.
Hvis nogen kan bidrage med
oplysninger, bedes de henvende
sig til undertegnede. Uanset
hvorfor rævene er henkastet på
stedet, er der tale om en ulovlig
handling. Man kan kun komme
frem til stedet via markveje, så
der må være tale om stedkendte
personer.

En bunke henkastede ræve er fundet på et kommunalt ejet areal ved
Vemmelev. Privatfoto.

Reservaterne har gavnet jægerne

Taffelænderne har nydt godt af Naturpark Maribosøerne. Foto: Ole Eriksen.

KREDS 6: Man har længe talt
om, at vildtreservaterne i årenes
løb er blevet udvidet. Nu er der
tal for det. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi foretog i
årene 2008-10 (efterår) tællinger af fuglene i en række reservater landet over for at vurdere
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effekten af reservaterne. Resultaterne fra tællingerne er blevet
vurderet i forhold til tællinger i
årene 1994-2001.
Resultaterne er klare. Antallet
af rastende, og i mange tilfælde
også ynglende, fugle er steget i
stort set alle områder, og nogle

arter er gået voldsomt frem, forklarede Preben Clausen, DCE,
på et møde på Avnø Naturcenter.
Et af de steder, hvor fremgangen har været størst, er Naturpark Maribosøerne, hvor jagt i
søerne blev forbudt, og der blev
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indført begrænsning i antallet af
jagtdage, mens der stadig må jages fra søbredden og skydes ud
over vandet.
Både gæs, ænder og andre
vandfugle opholder sig meget
længere tid i området. For
blandt andre gåsejægerne betyder det, at man faktisk kan skyde gæs i hele jagtsæsonen, siger
Lars Richter Nielsen, vildtkonsulent Naturstyrelsen Storstrøm.
Han oplyser, at Maribosøerne
for en del arter er et af landets
vigtigste yngle- og rasteområder.
For eksempel er bestanden af
ynglende taffelænder, der i
mange år har ynglet fåtalligt i søerne, øget voldsomt. Fremgangen for vandfuglene sker på
trods af, at havørnen yngler i
området og opholder sig der, så
længe søerne ikke er isdækkede.
Rapporterne kan ses på Del 1:
http://dce2.au.dk/pub/SR72.
pdf og Del 2: http://dce2.au.dk/
pub/SR132.pdf.
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Vilde heste
SYDLOLLAND: I 2013 udsatte
man vilde heste på Fugleværnsfondens areal på Sydlolland. Hestene skulle sørge for en passende afgræsning af de fugtige
enge, der er yngle- og rastepladser for især vand- og vadefugle.
Uden afgræsning vil arealet gro
til med højt, flerårigt ukrudt,
som fuglene ikke vil være i.
Sidste år blev flokken suppleret med blandt andet en drægtig hoppe fra Langeland. Den fik

Øjne i natten
i foråret det første vilde føl, der
er født på Lolland gennem de
seneste 5.000 år. Hermed er
hesteflokken på 14 dyr. En af årsagerne til at vælge heste frem
for kreaturer som naturplejere
er, at hestene afgræsser hele
arealet, hvorimod kreaturer lader vegetationen stå omkring
kokagerne. Og de findes som
bekendt ikke, hvor der kun er
heste.

Æggetyv

Harer er ikke et sjældent syn på Svinø. Foto: Ole Eriksen

SYDLOLLAND: I majnummeret af Jæger kunne vi på disse sider berette om havørneparret i Saxfjed inddæmning, der havde lagt to æg og kunne følges på web-tv.
Glæden blev imidlertid kort. Allerede den 20. marts
kunne man på Dansk Ornitologisk Forenings (DOF)
hjemmeside læse, at begge æg var stjålet af en ukendt
røver. Mistanken faldt på mår eller krage. Efter nogle
dage kunne man så vise optagelser af en mår, der i et
ubevogtet øjeblik hentede første det ene og så det andet havørneæg.
Et af æggene blev tabt på mårens vej ned fra reden,
der er bygget i 17 meters højde. Af en eller anden grund
har måren ikke ædt ægget, der indeholdt et foster. Det
er formentlig første gang i verdenshistorien, at en mår er
filmet, mens den stjæler æg fra en havørnerede. Den
slags tyverier sker næppe ret tit.
Hvorvidt der er tale om hus- eller skovmår, har ikke
med sikkerhed kunnet afgøres. Skovmåren er dog meget fåtallig på både Lolland og Falster, hvorimod husmåren er ganske almindelig og findes overalt.
– Det er selvfølgelig naturens gang, men stadig utroligt trist. Primært for vores bestand af havørne, men
også for alle de tusinder af havørnefans, som havde glædet sig til at følge parret på Lolland, siger Kim Skelmose,
som er projektleder for DOF’s Projekt Ørn, der nøje følger de danske ørne.
Han oplyser, at der er en lille chance for, at ørnene kan
nå at lægge et nyt kuld æg, men om det er lykkedes, vides ikke i skrivende stund – begyndelsen af april. Så der
er stadig en grund til at klikke sig ind på ørnetv via DOF’s
hjemmeside www.dof.dk.
Det har desværre ikke været muligt for lokalredaktøren at skaffe billeder af æggetyven.
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SYDSJÆLLAND: Hareudbyttet
er som bekendt ikke hvad det
har været. Hvor der for 40 år siden blev nedlagt op mod
400.000 harer årligt, har tallet
de senere år ligget på omkring
55.000. En af årsagerne er utvivlsomt en nedgang i harebestanden, men ændringer i jagtudøvelsen har bestemt også en
betydning.
For nogle år siden indledte
man vildttællinger om aftenen/
natten. Vildtet spottes med projektør fra bil på en bestemt rute
forår og efterår, så man kan
sammenligne resultaterne over
en længere periode.
– På Svinø, hvor jeg bor og
medvirker i optællingerne, har
vi flere harer og ræve end forventet, siger Frank Lilholm Pedersen. – I begyndelsen af april
talte vi 57 harer, to ræve, en kat
og 16 stykker råvildt. Vejret var
koldt og blæsende, så meget af

www.jaegerforbundet.dk

råvildtet er sikkert blevet inde i
læ, vurderer Frank.
Området, hvor optællingen
foregår, hører under Svinø Markvildtlav, og det er begunstiget af
mindre marker med levende
hegn, remiser og afvekslende
afgrøder.
– Man skal passe på ikke kun
at bedømme bestandsstørrelsen efter vildtudbyttet, der er
nemlig ikke ret mange, der går
på jagt på markerne efter harer
og agerhøns, og når det drejer
sig om hønsene, får man bedst
resultat ved at jage med stående hunde, og det er der ikke
mange, der gør, siger Frank Lilholm Pedersen. Han mener, at
der er langt flere harer og agerhøns, end man tror, men når ingen jager dem, kommer de selvfølgelig heller ikke med i vildtudbyttestatistikken.

Se flere nyheder fra området
i medlemsbladet
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Kæmpe
snabelsko

Drager
og krudt

ALLERØD: Tage Pors fra Allerød
fandt først i april et trafikdræbt
stykke råvildt i vejkanten. Ved
nærmere eftersyn viste det sig,
at dyret havde endog meget
misdannede klove.
– Jeg har aldrig set noget lignende, siger Tage Pors og fortæller, at han bemærkede den
ihjelkørte gaffelbuk i vejkanten
ved Allerød meget tæt på, hvor
danmarksrekorden blev skudt
forrige år. Det trafikdræbte dyr
havde helt ekstreme snabelsko
og må have haft meget svært
ved at gå.

KALUNDBORG: Der er grønt
lys til at bekæmpe sølvmåger
i Kalundborg, da Naturstyrelsen har givet den nødvendige tilladelse. Når de to jægere fra Raklev Jagtforening,
der står for reguleringen, er i
aktion, er krudt og kugler muligvis ikke det eneste middel,
der anvendes. Ifølge en artikel i Nordvestnyt er der overvejelser om at sætte høgedrager op på husenes tage,
og foreløbig har kommunen
givet dispensation til, at der
må sættes 10 drager op. Det
skal blive spændende at se,
om drager har en fremtid
som mågebekæmpere midt i
Kalundborg.

Det er sandsynligt, at de store
snabelsko har hæmmet bukken
fatalt i dens færden på landevejen. Foto: Tage Pors.

Instruktiv indskydning

Klar, parat ... Foto: Morten Kjelmann.
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HANEBJERG: Moderne jagttegnsundervisning omhandler
mange forskellige emner, og
kursisterne udfordres på viden
og praktiske færdigheder i langt
højere grad end tidligere. Våbenundervisningen har stadig
meget fokus på haglgeværet og
i mindre grad på riflen. F.eks. er
det ikke normen, at eleverne
oplever riffelskydning som en
del af undervisningen. Det bliver der lavet om på søndag den
14. juni på Hanebjerg Skyttecenter, når Jagtguiderne.dk i samarbejde med Gun & Country
Shop inviterer til den helt store
test- og instruktionsdag.
Alle Danmarks jagttegnsaspiranter fra dette forår får på dagen mulighed for at „skyde sig
ind“ på riffeljagten, når nogle af
landets største grossister lægwww.jaegerforbundet.dk

ger våben og optik til en praktisk
introduktion til riffelskydning.
Deltagerne kan gratis prøveskyde et kæmpe udvalg af mærker
og kalibre og får instruktion af
fem riffelinstruktører på banen.
Det eneste, man selv betaler, er
den ammunition, man skyder af.
Samtidig kan der tales rifler og
grej med producenterne, der
har informationsstande på forpladsen.
Dette initiativ skulle gerne sikre den helt nye jæger en bedre
tilgang til riffeljagten og et godt
beslutningsgrundlag, når den
først riffel skal indkøbes. Mere
information og tilmelding på
www.jagtguiderne.dk.
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Har du en god historie,
som du mener fortjener offentliggørelse, så tøv ikke med at kontakte Jægers lokalredaktør!
Peter Lassen · Dyrehaven 1, 2800 Lyngby · Tlf.: 45 80 54 46 · E-mail: lokost@jaegerne.dk

Museet venter

Foto: Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

HØRSHOLM: Har du besøgt dit
jagtmuseum for nylig?
Hvis ferieturen går til København, Nordsjælland – eller måske Sverige – i sommerferien, så
husk at Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum ligger i Hørsholm
i bekvem afstand fra det hele.
Museet fortæller om jagten og
skoven – og vi menneskers
„samliv“ med naturen i dag, i
stenalderen og en hel del midtimellem. Danske elge, verdens
eneste urokse, enorme trofæer
og smukke våben lokker de jagtinteresserede. Museet har en
café med mad og drikke af høj
kvalitet til at fuldende besøget.

I juli er der seje aktiviteter, især
for børnene, tirsdag-fredag.

Se mere på www.jagtskov.dk.

Ny nationalpark
LEJRE: Den 21. marts blev Nationalpark Skjoldungernes Land
indviet på festlig vis på Ledreborg Slot. Kronprinsen, miljøministeren, og borgmestrene fra

Lejre, Roskilde og Frederikssund
kommuner fejrede Sjællands
første nationalpark med sejltur,
cykeltur og folkefest på Ledreborg Slot samt gode historier fra

Sagnlandet Lejre, inspicering af
vikingeskibet Skjoldungen midt i
laden, smagsprøver på vikingepølser, vælling, mjød og urokse.

Se flere nyheder
fra området
i medlemsbladet

Kragekald på KVL
FREDERIKSBERG: Kragekaldene
skar sig skarpt igennem luften i
forelæsningssalen på den gamle
Landbohøjskole på Frederiksberg. Bænket var 20-25 studerende, som lyttede opmærksomt til, hvad den berømte

krage- og gåsejæger Bjarne
Frost havde at fortælle. – Foredraget var knastørt og faktuelt,
men utroligt fængende, når den
sydsjællandske kragejæger tog
os med i krageskjulet på de
skånske jagtmarker med sine to

Bjarne Frost med to
krager skudt samme
dag til formålet. Omkring ham står nogle
af de unge tilhørere.
Foto: Privatfoto.
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elskede jagthunde, fortæller en
af arrangørerne, dyrlægestuderende Svend Erik Ramskov Garbus, og fortsætter: – En del af
hans jagt foregik netop på den
svenske side af Øresund grundet de mere fordelagtige jagttider på krager (1. juli-15.april)
samt jagttid på mange af de
krage- og mågefugle, som er
fredet i Danmark. Bjarne Frosts
evner til at kalde kragerne ind
som afslappede mål over skjulet
gør, at han er en eftertragtet
herre på disse kanter, hvor især
rugmarkerne udsættes for markskader af kragerne.
– Teorien bag krage- og gåsejagt blev gennemgået, og moralen fra foredraget var krystalklar:

www.jaegerforbundet.dk

Man kan ikke købe sig til succes.
Det er i hovedet, det foregår, og
man kan komme langt med ekstremt få midler. For netop vi studerende, som normalt benytter
den „gratis“ jagt på fiskeriterritoriet, lød det som honning i vores ører.
Med hjem fik KVL’erne to film
om krage- og gåsejagt produceret uden underlægningsmusik
eller pynt og pragt – bare god
jagt og jagtteknik og i sig selv
meget stemningsfuldt.
Alle var enige om, at det havde været et godt og anbefalelsesværdigt foredrag.
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