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HJØRRING: Henning Peter Thø-
gersen var som mange gange 
tidligere på jagt i Polen i forbin-
delse med bukkepremieren i 
2014. 

– Jeg sad i en hochsitz, da der 
kom en buk ud i en rapsmark 125 
meter ude. Det lignede en helt 
almindelig seksender, og jeg be-
sluttede at skyde den, men jeg 
blev unægtelig overrasket, da 
jeg kom ud til den, konstaterer 
han. – Den ene stang var knæk-
ket ved rosenkransen, og der 
var i stedet vokset en ny ud med 
tre lange ender, ja, jeg vil kalde 
bukken en otte-ender, og jeg er 
utroligt glad for dette trofæ, si-
ger Henning Peter Thøgersen.

Henning Peter Thøgersen var 

heldig at skyde denne specielle 

abnorme buk i Polen. 

Foto: Hjørring Fotohandel.

Speciel 
abnorm buk

Bukketræf/pral og andre historier 

Trykbølger mod råger

KREDS 1: De sidste par år har in-
gen af kredsens jagtforeninger 
selv husket at sende noget vedr. 
bukketræf til sidens altid ny-
hedshungrende lokalredaktør.

Derfor hører jeg meget gerne 
fra jer, hvis jeres jagtforening el-
ler andre i jeres lokalområde har 

arrangeret et bukketræf/pral. 
Jeg synes, det kunne være sjovt 
at skrive en kombineret historie 
for hele kredsen. Du behøver 
ikke nødvendigvis oplyse andet 
end: Hvor det blev afholdt, 
hvordan vejret var hen over 
morgenen, hvor mange (evt. et 

cirka tal) mødte op, hvor mange 
bukke lå på paraden, om jeg kan 
få et godt foto i høj opløsning 
(send det gerne sammen med 
oplysningerne, husk fotograf 
navn) – og husk dit telefon num-
mer, så jeg kan ringe, hvis det er 
nødvendigt!

Sidens lokalredaktør hører 

gerne om alle årets bukketræf i 

kreds 1. På forhånd tak – og 

husk, at jeg ALTID mangler hi-

storier fra kredsen – også fra 

den enkelte jæger! 

Foto: Bent Sørensen.

HADSUND: I begyndelsen af 
marts fik Mariagerfjord Kom-
mune demonstreret en ny type 
gaskanon, der udsender meget 
kraftige trykbølger. Den er i skri-
vende stund i en testfase forud 
for godkendelse og patent. Vild-
konsulent Ivar Høst, Natursty-
relsen Kronjylland, var også invi-
teret. 

– Kanonen er meget stor; den 
vejer omkring et ton og er trai-
lermonteret. Jeg var på forhånd 
lidt skeptisk, for jeg har gennem 
årene set mange typer af afvær-
geforanstaltninger, som har en 
kortvarig effekt, men jeg måtte 
bide min skepsis i mig. Der er i 
Hadsund tre skovholme med 
hver sin rågekoloni. Vi skød en 
gang mod øst, og trykbølgen fik 
alle fugle på vingerne, og de for-
svandt, men ikke nok med det 
for fuglene fra de to andre kolo-
nier, der i luftlinje ligger 300 
meter væk, gik også på vinger-
ne. Vi ventede en times tid, men 
fuglene vendte ikke tilbage i det 
tidsrum, for ellers ville vi have 

prøvet at affyre kanonen lige op 
i luften, hvilket med succes er 
afprøvet på måger, udtaler Ivar 
Høst. – Umiddelbart forestiller 
jeg mig, at det ville være en god 
investering for en entreprenør, 
der kan påtage sig at skræmme 
råger, måger, gæs og f.eks. kron-
vildt væk i de perioder, de giver 
problemer i byer, lufthavne eller 

på marker, for jeg tror, der skal 
relativt få skud til for at opnå en 
langtidseffekt. Ulempen ved en-
hver effektiv løsning er naturlig-
vis, at forsvinder generende rå-
ger eller andet vildt fra et om-
råde, så flytter de et andet sted 
hen, hvor andre måske får pro-
blemer med dem, konstaterer 
Ivar Høst.

Mariager Fjord Kommune 

fik demonstreret en ny 

type gaskanon i kampen 

mod rågerne. 

Foto: Ivar Høst.
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Dåhjorte reddet
THY: Det kan ikke siges ofte nok: 
Ryd op i naturen, så reb, tråd og 
snor ikke udgør en dødsfælde 
for dåhjorte!

Sidst i februar var Anne Klin-
genberg Vistisen fra Sperring 
ved Thisted en morgen på vej til 
vævning. – Ved Ove Sø fangede 
mit blik en ung dåhjort ca. 80 
meter ude, og jeg fornemmede, 
at der var noget galt. Da jeg 
zoomede ind med mit kamera, 
kunne jeg se, at yderligere en 
ung dåhjort lå foran den, og at 
gevirerne var bundet sammen 
af reb, siger hun. – Der kom i det 
samme en bil, som jeg standse-
de, og det viste sig heldigvis at 
være en Falck-redder, der gerne 
ville hjælpe. På vej hen til hjor-
tene, tabte vi dem pludselig af 
syne; det viste sig, at de var gle-

det ned i en vandfyldt grøft, og 
den ene hjort lå med halsen i en 
akavet stilling, og hovedet sank 
regelmæssigt under vand. Hel-
digvis havde Falckredderen et 
reb i sin bil, og ved hjælp af en 
løkke lagt om den enes gevir 
kunne vi holde deres hoveder 
oven vande. Jeg havde ringet til 
min mand, der er jæger og dyr-
læge, og han ankom bevæbnet 
med både riffel og kniv, fortæl-
ler Anne Klingenberg Vistisen. 
– Min mand hoppede ned i grøf-
ten til de nu helt apatiske hjorte. 
Han skar den ene fri, og den 
sprang straks af sted. Den an-
den hjort havde stadig en masse 
elreb om den ene stang, og den 
var så udmattet, at vi kun med 
møje og besvær fik hevet den 
op af grøften ved hjælp af rebet. 

Da vi fik dens gevir befriet, 
sprang den hen og satte sig i no-
get buskads ikke langt fra os, og 
vi kunne se dens åndedræt 
langsomt falde til ro. Efter en ti-
me, hvor vi havde betragtet den 
på afstand, havde den imidlertid 
stadig ikke flyttet sig, og vi fryg-
tede, at en aflivning ville blive 
nødvendig. Vi nærmede os at-

ter, og da jeg råbte bøh til den, 
flygtede den heldigvis, og vi 
kunne ånde lettet op, konstate-
rer Anne Klingenberg Vistisen. 
Efterfølgende blev lodsejeren 
naturligvis underrettet, og Anne 
Klingenberg Vistisen vil gerne 
understrege, at elrebet kan væ-
re samlet op hvor som helst.

KREDS 1: Hvis du er på Face-
book, har du mulighed for at 
blive medlem af tre grupper for 
medlemmerne i kreds 1.

Danmarks Jægerforbund 
Kreds 1 er den bredest favnende 
og nyeste af grupperne. Den be-
skrives: „Gruppe for medlem-
merne i Danmarks Jægerfor-
bund Kreds 1 Nordjylland. En 
gruppe til saglig debat og oplys-
ninger om arrangementer og 
begivenheder i kredsen. Info fra 
kredsbestyrelsen til medlem-
merne.”

Er du interesseret i flugtskyd-
ning, kan du tilmelde dig grup-
pen Flugtskydning DJ Kreds 1. 
Gruppen beskrives: „Bruges til 

at formidle arrangementer, op-
levelser og resultater fra flugt-
skydningen i Nordjylland. Målet 
er at højne interessen for flugt-
skydningsaktiviteten og skabe 
et bedre overblik over arrange-
menter.”

Hvis du er nyjæger eller arbej-
der med nyjægere, kan du til-
melde dig gruppen Nyjæger i 
Nordjylland DJ Kreds 1. Gruppen 
beskrives: „Denne gruppe er op-
rettet for at skabe et netværk 
mellem nyjægere, give mulig-
hed for at søge og annoncere ar-
rangementer specielt for nyjæ-
gere, samt videreformidle ople-
velser, erfaringer og billeder.”

Danmarks Jægerforbund Kreds 
1 er den nyeste af grupperne på 
Facebook for medlemmerne i 
kreds 1. Kender du til andre 
grupper eller sider, der er for 
medlemmerne i kreds 1, hører 
sidens lokalredaktør gerne fra 
dig! Foto: Kreds 1. 

MESSECENTER Vesthimmerland 
i Aars dannede den 7. marts 
ramme om Jagt & Fiskeri 2015, 
der forgik sideløbende med 
Agro Nord Kødkvæg. Der var 
mulighed for at se på jagtudstyr, 
jagtrejser, lystfiskegrej, knive, 
buer og meget andet, og man 
kunne møde schweisshunde, 
jagthunde, bueskytter, jægere, 
lystfiskere med flere. Både 
Nordvesthimmerlands Jagtfor-
ening og Aarsegnens Jagtfor-
ening var repræsenteret med 
stande. 

– Vi havde forskellige aktivite-
ter på standene, og vi var fælles 

om en børnejagtsti, hvor halv-
delen af spørgsmålene skulle 
besvares hos os og den anden 
halvdel hos Aarsegnens Jagtfor-
ening, der også stod for laser-
skydebanen, fortæller forman-
den for Nordvesthimmerlands 
Jagtforening, Henrik Pedersen. 
– Der var omkring 2.000 besø-
gende på messen, og både vi og 
Aarsegnens Jagtforening havde 
travlt på vore stande. Vi havde 
en rigtigt fin dialog med mange 
af de besøgende, og vi fik også 
nogle nye medlemmer, siger 
Henrik Pedersen, der er godt til-
freds med messen.

To stanghjorte af dåvildt blev ved en hurtig indsats reddet fra den 

visse død; her ses dyrlæge Børge Vistisen i den vandfyldte grøft klar 

til at befri dyrene. Foto: Anne Klingenberg Vistisen.

Facebook-sider i kreds 1 Jagt & Fiskeri

Nordvesthimmerlands Jagtforening og Aarsegnens Jagtforening 

havde stande på Jagt- & Fiskerimessen, der foregik sideløbende med 

Agro Nord Kødkvæg.
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HARBOØRE TANGE strækker sig 
fra Harboøre til Thyborøn, og 
stort set hele det cirka 600 hek-
tar store område er et fuglere-
servat. Søer, afgræsningsmarker 
og rørskove veksler mellem hin-
anden.

Her er opsat et vildtkamera i 
forbindelse med bekæmpelsen 
af mårhund. Dette vildtkamera 
har nu hele seks gange lavet fo-
to eller video af ulv, hvilket sand-
synligvis er en form for dan-
marksrekord.

Bent Bech-Larsen, Danmarks 
Jægerforbunds Grønt Råds re-
præsentant i Lemvig Kommune, 
varetager vildtkameraet, som 
tilhører Naturstyrelsen.

Første foto med ulv blev lavet 
den 30. april kl. 21.05. Andet fo-
to den 10. oktober kl. 06.11. 
Tredje foto den 7. januar kl. 
03.06. Fjerde foto den 17. januar 
kl. 21.37. Femte gang blev der la-

vet en video kl. 20. Sjette gang 
en video kl. 22.13.

Alle fotos er altså lavet over 
hele tidsspændet i nattetimer-
ne.

Det hører med til historien, at 
den dag, hvor det fjerde foto 
blev lavet – den 17. januar – af-
holdt Thyborøn-Harboøre Jagt-
forening rævejagt på tangen. 
Enten er ulven kommet andet-
steds fra i løbet af aftenen, eller 
også har den ligget i skjul i de 
områder med havtorn, som er 
på tangens østlige side. Det be-
tragter Bent Bech-Larsen selv 
som en mulighed.

Blot én gang har kameraet le-
veret bevis på mårhund, til gen-
gæld var der tale om et par, op-
taget i marts. I september 2014 
blev der fanget en mårhund, der 
blev opdaget svømmende i Thy-
borøn Havn. Bent Bech-Larsen 
overdrog den til Naturstyrelsen, 

som steriliserede mårhunden og 
anvendte den som judasdyr. 
Den blev sat ud på Djursland, 
hvor den fandt en mage, som 
blev indfanget og aflivet. Så blev 
judasdyret flyttet til Videbæk. 
Herfra bevægede den sig mod 
nordvest og var til slut igen ude 
på Harboøre Tange, hvor den 
endte sit liv under hjulene på en 
bil den 29. januar.

Bent Bech-Larsen graver slag-

teaffald fra vildt ned ud for vild-
kameraet, hvilket sandsynligvis 
tiltrækker ulven. Kameraet er 
indstillet til kun at fotografere 
hvert femte minut, så han har 
ikke fotos af ulven, der æder.

Der græsser både heste, krea-
turer og får på Harboøre Tange. 
Ifølge Bent Bech-Larsen er der 
fundet lam, der er ædt, men 
hvorvidt det er ulv eller ræv, vi-
des ikke.

Seks gange ulv

Her bor jeg!

Her er et foto lavet den 17. januar i år. Ulven snuser til det sted, hvor 

Bent Bech-Larsen graver slagteaffald ned.

Efter at være blevet låst sammen var de to hjorte væltet ned i et 

vandhul og var druknet. Foto: Max Steinar.

JYNDEVAD: Under en brunst-
kamp i oktober har de to då-
hjorte løbet gevirerne så hårdt 
ind i hinanden, at de ikke har 
kunnet trække dem fra hinan-
den, hvorpå de væltede ned i et 
vandhul og druknede. Rudy Jo-
hansen medvirker som hunde-
mand i Jyndevad, og det var en 
anden jæger, der fandt de to 
hjorte. Der er tale om to flotte 
fuldskufler, som selvfølgelig ikke 

bare skal smides væk. Derfor vil 
de blive kogt af (på samme tid i 
en gryde i størrelse XL) og skal 
så monteres sammen.

– De døde på samme tid, og 
de skal derfor også hænge sam-
men, siger Rudy Johansen.

– I øvrigt tror jeg ikke, at det 
overhovedet er muligt at trække 
dem fri af hinanden, så hårdt 
hænger de sammen.

Dåhjorte i dødskamp

SILKEBORG: Bukkejagten nær-
mer sig med hastige skridt, og 
diverse forberedelser hos alle 
landets mange forventnings-
fulde jægere er i fuld gang. Også 
bukkene er nu i gang med at 
markere, hvem der „bor” hvor, 
og det foregår som bekendt 
med skrab i skovbunden og ved 
at feje på kviste og træer. Det er 
sjældent at se en buk vælge et 
stort træ som denne overmo-
dige gaffelbuk, men det var vist 
også bare lige et forsøg på at 
gøre sig større og stærkere end 
realiteterne kan holde til …
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VESTJYLLAND: I løbet af 2015 
skal forvaltningsplanen for skarv 
revideres. Oven på de to hårde 
isvintre i træk gik bestanden 
cirka en tredjedel tilbage, og det 
fik Dansk Ornitologisk Forening 
(DOF) til at råbe vagt i gevær. I 
2000 toppede bestanden med 
cirka 42.500 par. Men i yngle-
sæsonen 2013 var det antal 
cirka halveret. I øvrigt har skar-
verne spredt sig geografisk i 
flere, men mindre kolonier.

De steder, hvor man finder 
det uhensigtsmæssigt med yng-
lende skarv, sprøjtes der mad-
olie på æggene, så ilttilførslen 
stoppes. Dette skete i 2014 ved 
1.723 reder.

DOF mener ikke, at der er 
grund til at lave yderligere be-
kæmpelse. Hidtil har man regu-
leret skarv, hvor den er en trus-
sel mod sårbare arter som laks, 
snæbel og stalling, og dette bør 
ske, hvor der lokalt er proble-
mer, og ikke på nationalt plan 
som sådan, mener DOF.

I Miljøministeriets skarvar-

bejdsgruppe sidder Danmarks 
Jægerforbund, erhvervsfi-
skerne, DOF, DTU Aqua, kom-
munerne og Danmarks Sportsfi-
skerforbund. Sidstnævnte orga-
nisation er repræsenteret af fi-
skebiolog Kaare Manniche 
Ebert.

– Vi har et kæmpe problem 
med skarv, som de to hårde 
isvintre for et par år siden var 
med til at forøge, siger Kaare 
Manniche Ebert. – Fuglene var 
forhindret i at fiske ved de kyst-
nære farvande og søgte derfor 
ind i åerne. Her har de opdaget, 
at det er nemt at fange laks og 
stalling. Og det har været en ka-
tastrofe, især i forhold til stal-
ling. Stalling samler sig i stort tal 
i dybe huller i åerne om vinte-
ren, og det har skarverne fundet 
ud af.

– Der er åer, hvor det er doku-
menteret, at stallingen på læn-
gere strækninger er næsten helt 
væk. For eksempel i Omme Å. 
Her fortæller en rapport fra DTU 
Aqua, hvordan man i oktober 

2009 el-fiskede 412 stallinger 
over en strækning på to km. Da 
man gentog det i foråret 2010, 
var der seks stallinger tilbage.

Ifølge tidligere undersøgelser, 
så fanger skarverne cirka 40 
procent af de små laks, der sø-
ger ud i Ringkøbing Fjord fra 
Skjern Å. Men efter at skarverne 
„lærte” at fiske også i Skjern Å i 
2009/2010, forsvinder yderli-
gere 25-50 procent af laksene. 
Det vil altså sige, at mindst 50 
procent og sandsynligvis langt 
flere af alle laksesmolt bliver 
ædt af skarv, oplyser Kaare 
Manniche Ebert.

– Nu bør der ske noget, mener 
Kaare Manniche Ebert. – Vi vil 
ikke have skarven udryddet, 
den er en hjemmehørende art, 
som naturligvis bør være her. 
Men hvor den volder så store 
problemer, som vi nu har erfa-
ret, der skal den håndteres. Vi 
ved, at omsætningen inden for 
lystfiskeri er omkring tre milliar-
der kroner, hvilket også er en 
faktor, der bør tages med i reg-
nestykket.

– Konkret har vi tre forslag: 
For det første bør kolonien på 
cirka 2.000 par ved Ringkøbing 
Fjord helt fjernes. Når de starter 
med at etablere sig i foråret, så 
skal der skydes nogle fugle, så 
resten skræmmes væk. Og hvis 
de forsøger at etablere sig andre 
steder ved fjorden, skal de 
skræmmes igen. Og de skal 
skræmmes fra at fiske ved fla-
skehalsene efter laks som f.eks. 
ved slusen ved Hvide Sande.

– For det andet, så skal skarv 
ikke æde i ferskvand. Vi vil ger-
ne, at alle jægere i en forsøgs-
periode må regulere skarv uden 
forudgående tilladelse ved 
Skjern Å, Storåen og Gudenåen 
opstrøms Mossø. Denne regule-
ring skal overvåges, og antallet 
af nedlagte fugle skal registre-
res. Viser det sig at være virk-
somt, skal det udbredes til an-
dre vestvendte åer i Jylland 
uden for fuglenes yngletid.

– For det tredje, så skal det 
være tilladt at skræmme skarv 
inde i Jylland ved deres natra-
stepladser, eller hvor de sidder 
og fordøjer fiskene. Vi vil ud-
styre nogle lystfiskere med la-
serpenne, idet erfaringer viser, 
at fuglene ikke tåler at blive lyst 
på. Meningen er at skræmme 
dem ud til kysterne.

– Vi har en konflikt, der er ty-
delig for enhver. Og vi mener, vi 
kan betegne vores forslag som 
adaptiv forvaltning, der altså 
målrettet løser et konkret pro-
blem, siger Kaare Manniche 
Ebert. Han og hans forbund har 
været medunderskrivere på et 
brev til miljøminister Kirsten 
Brosbøl specifikt om problema-
tikken ved Skjern Å og Ringkø-
bing Fjord, og hun har svaret til-
bage, at hun har bedt Natursty-
relsen beramme et møde med 
alle de parter, der har sendt bre-
vet. Hun nævner tillige, at øn-
skerne vil blive behandlet på 
næste møde i skarvforvaltnings-
gruppen, hvor også Jægerfor-
bundet er repræsenteret.

Skarven truer stalling med udryddelse

Kampen om kvinden!

Danmarks Sportsfisker-
forbund foreslår bl.a., at 
alle jægere må regulere 
skarv ved Skjern Å, Stor-
åen og Gudenåen op-
strøms Mossø. 
Foto: Max Steinar.

Det både lyder og ser drabeligt 
ud, når to hanræve slås. 

Privatfoto.

HOLMSLAND: Det kendes inden 
for alle pattedyrs racer: Hanner-
nes kamp om hunkønnets 
gunst. Dette foto er et fantastisk 
eksempel på det, og så er det 
oven i købet lavet af et vildtka-
mera. Det er Marianne Kristen-
sen ved Holmslands Klit, der har 
tænkt på læserne. De to han-

ræve udkæmpede en drabelig 
dyst, mens den dydige tæveræv 
pænt holdt sig i baggrunden. 

Marianne mener, at det var 
den store han til højre, der løb 
med sejren. Da hun gik ud halv-
anden time efter kampen for at 
tømme kameraets hukommel-
seskort, så hun den store han og 

den smukke tæve sole sig sam-
men på en vold et stykke væk.
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BRØRUP: Hvilke afgrøder fore-
trækker vildtet, hvis det selv får 
lov at vælge? Det spørgsmål 
satte Jysk Landbrugsrådgivning 
i Billund sig til at finde svaret på 
og anlagde til formålet en for-
søgsmark i et område med me-
get råvildt mellem Brørup og 
Vejen. 
– Vi havde en målsætning om, 

at det skulle holdes simpelt, for-

tæller planteavlskonsulent Jes-
per Kjelde. – Vi etablerede mar-
ken ved at harve umiddelbart 
efter høst, hvorefter afgrøderne 
blev sået ud i renbestand den 1. 
august i seks meter brede stri-
ber i hele markens længde, for-
klarer han.
Plantevalget bestod af bog-

hvede, vintervikke, lupin, stau-
derug, alm. rug, kløvergræs, sol-

sikke, blå lupin og gul sennep, 
og efterårets og vinterens ob-
servationer viste tydeligt, hvad 
der var mest populært i områ-
det.
– Boghveden var meget po-

pulær. Her så vi 15-20 agerhøns i 
flok, og senere blev boghveden 
også bidt meget hårdt ned af rå-
vildtet. Råvildtet gik efterføl-
gende på lupinen, og i oktober 
var det hovederne på solsikker-
ne, råvildtet opsøgte, mens ek-
sempelvis en klassisk vildtager-
plante som fodermarvkål i vores 
demonstrationsprojekt ikke 
blev opsøgt nævneværdigt, for-
klarer Jesper Kjelde.
Formålet med projektet var 

først og fremmest at give plan-
teavlsrådgiverne et bedre 
grundlag for at rådgive interes-
serede landmænd om, hvilke ar-

ter de med fordel kan så ud for 
at tilgodese vildtet og naturen. 
Men derudover er håbet, at man 
på længere sigt også kan være 
med til at påvirke de gældende 
regler for efterafgrøder og mil-
jøfokusområder, så disse tager 
mere hensyn til vildt og biodi-
versitet.
– Det er sådan, at de afgrøder, 

som vildtet har foretrukket på 
demonstrationsarealet, faktisk 
ikke er på positivlisten over til-
ladte efterafgrøder. Kunne det 
blive muligt at blande nogle af 
dem i udsæden, ville det betyde 
meget for biodiversiteten, i og 
med at efterafgrøder af forskel-
lige grunde faktisk er blevet den 
største afgrøde i landbruget, 
konstaterer Jesper Kjelde. For-
søget fortsætter med nye sorter 
og supplerende arter i år. 

Alkohol og jagt i Tyskland

Uklare regler om alkohol og jagt får Slesvig-Holstens jægerforbund 

til helt at fraråde indtag af alkohol før og under jagten. Foto: Hans 

Kristensen.

Jysk Landbrugsrådgivning står bag et spændende demonstrations-

projekt mellem Vejen og Brørup, der skal afklare, hvilke afgrøder 

der bedst tilgodeser vildtet. Foto: Jysk Landbrugsrådgivning.

LANDET RUNDT

SYD- OG SØNDERJYLLAND

SLESVIG-HOLSTEN: Hvordan er 
det med reglerne for jagt og al-
kohol i Tyskland? Det er der fle-
re jægere, der spørger sig selv 
og hinanden om, efter at der på 
bl.a. de sociale medier har været 
omtale af, at der tilsyneladende 
er fastlagt en ny nultolerance-
politik på området. 
Dette er ikke mindst relevant 

at vide nu, hvor mange jægere 
fra det sydlige Jylland kører syd-
på for at udnytte, at den spæn-
dende jagt på forårsbukken i 
Tyskland allerede går ind den 1. 
maj. 
Vi har derfor spurgt Andreas 

Schober, der er direktør for det 
slesvig-holstenske jægerfor-
bund, om hvordan det helt kon-
kret forholder sig.
– Sagen udspringer af en tysk 

højesteretsdom, hvor en jæger 
havde været på jagt og nedlagt 
en råbuk i temmelig omtåget til-

stand. Hans promille blev efter 
jagten målt til 0,8, hvor promil-
legrænsen i trafikken er 0,5. På 
det grundlag blev han frakendt 
retten til at bære våben, siger 
Schober og uddyber: – Proble-
met er, at denne dom kun for-
tæller os, at en promille på 0,8 
efter rettens mening ikke er for-
enelig med at bære våben og gå 
på jagt. Der er ikke fastlagt no-
gen nedre promillegrænse, og 
det kan domstolene heller ikke 
gøre. Der skal der en lovæn-
dring til. Så ingen ved reelt, 
hvordan en domstol vil forholde 
sig til en promille på f.eks. 0,3 
eller 0,5. Så længe vi ikke ved, 
hvad der vil blive accepteret, 
opfordrer vi fra det slesvig-hol-
stenske jægerforbunds side til, 
at man helt undlader at drikke 
alkohol før og under jagten. Så 
risikerer man ikke noget. Efter 
jagten kan man til gengæld godt 

tillade sig et mådeholdent ind-
tag, da der i rettens øjne er af-
gørende forskel på at føre et 
skudklart våben på jagt og på at 
opbevare eller transportere et 

nedpakket våben efter jagten, 
forklarer Andreas Schober.

Vildtagre, der virker
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Styr på rågerne

Schweisshund på Fanø

Succes med børnebog

Jeppe Andsager har haft succes 

med sin bog, der følger en jagt-

interesseret dreng, der er på 

bukkejagt med sin bedstefar.

Se flere nyheder
 fra området 

i medlemsbladet

Hans Kristensen, Østergårdsvej 2, Lydersholm, 6270 Tønder · Tlf.: 21 47 87 49 ·  E-mail: loksyd@jaegerne.dk

Har du en god historie,
som du mener fortjener offentliggørelse, så tøv ikke med at kontakte Jægers lokalredaktør!

GRINDSTED Jagtforening har 
mellem 20 og 30 medlemmer, 
der deltager i rågereguleringen i 
Grindsted by.
– Nogle går meget op i det, 

andre har det fint med bare at 
tage ud efter rågeunger en gang 
eller to i løbet af foråret. Det er 
meget forskelligt. Men det er en 
meget populær aktivitet i for-
eningen, og vi har valgt at gøre 
det sådan, at alle, der har lyst, 
kan deltage, hvis ellers de er 
over 18 år og i øvrigt opfylder de 
krav, der stilles i forbindelse med 
reguleringen, fortæller Finn 
Lauridsen, der er formand for 
jagtudvalget i Grindsted Jagt-
forening.
Foreningens regulering fore-

tages i samarbejde med Billund 
kommune og sker for at mind-
ske de gener, som rågerne er år-
sag til i bymiljøet, herunder ikke 

mindst larmen, der f.eks. er et 
problem i området omkring sy-
gehuset, hvor der er en rågeko-
loni i en klynge gamle egetræer. 
Grindsted bys råger er spredt i 
flere mindre kolonier, hvilket 
gør reguleringen vanskeligere. 
Derfor går jagtforeningen ikke 
kun efter rågeungerne, men har 
også dispensation til at regulere 
voksne råger i det tidligste forår 
for at hindre, at kolonierne vok-
ser i de mest problematiske om-
råder. 
– Men de voksne råger er 

utroligt svære at regulere. Så ty-
pisk får vi blot nogle få af de 
gamle, og så et sted mellem 50 
og 80 rågeunger. Disse tal er ret 
stabile, hvilket siger noget om, 
at rågebestanden i byen nok har 
fundet sit naturlige leje, fortæl-
ler Finn Lauridsen.

FANØ: I de seneste godt 15 år 
har Fanø ikke haft sin egen legi-
timerede schweisshundefører. 
Men det har ændret sig nu, hvor 
Henrik Skovgaard og den seks år 
gamle kleiner münsterländer 
Mico netop er ved at gøre klar til 
eftersøgningsarbejdet i den 
kommende bukkesæson. De to 
har stået i registret siden efter-

året og har derfor også gennem-
ført de første eftersøgninger 
– både i jagtlig sammenhæng og 
i forbindelse med påkørt vildt.
– Fanø er et relativt lille om-

råde, og antallet af jagteftersøg-
ninger på øen vil derfor være 
begrænset. Til gengæld undrer 
det mig, at jeg ikke får flere hen-
vendelser om påkørt vildt, for 
der er ingen tvivl om, at der er 
påkørt mere end de fem dyr, jeg 
har eftersøgt i efterårets og vin-
terens løb, fortæller Henrik 
Skovgaard. 
Han har derfor sat sig for at 

gøre en indsats for at øge kend-
skabet til, at vildtpåkørsler bør 
kontrolleres af en schweiss-
hund, hos såvel de faste bebo-
ere som hos øens mange turi-
ster. 
– Ofte kan det være svært for 

en bilist at skønne, hvor alvorlig 
påkørslen er. Derfor er det altid 
godt at få det undersøgt nær-
mere, forklarer Fanøs nye 
schweisshundefører, der i øvrigt 
naturligvis også kan tilkaldes til 
eftersøgninger på fastlandet. 

RØDEKRO: Blot halvandet år ef-
ter udgivelsen kan forfatteren af 
børnebogen „Andreas på buk-
kejagt“, Jeppe Andsager, med 
tilfredshed melde alt udsolgt. 
– Bogen blev til, fordi jeg syntes, 
at der manglede en bog om jagt, 
der henvendte sig til mindre 
børn. Først tumlede jeg bare 
med idéen for sjov. Men efter-
hånden stod det klart, at det 
faktisk ikke var en umulig op-
gave at få drømmen gjort til vir-
kelighed, og så tog det fart, for-
tæller Jeppe Andsager, der til 
daglig er politibetjent og hobby-
landmand, og som ikke umid-
delbart havde nogen faglige for-
udsætninger for at gå ind i bog-
branchen som selvudgiver.

– Men det har været en sjov og 
spændende proces, og det har 
været en tilfredsstillelse af få en 
idé, tro på, at den kunne bære, 
og så føre den ud i livet. Men der 
er også gået en del tid med det, 
indrømmer Jeppe Andsager.
Derfor har han foreløbig valgt at 
tage den med ro oven på den 
første succesfulde bogudgivel-
se. Men idéen til den næste bør-
nebog om jagt ligger såmænd 
allerede klar, og de første udkast 
til illustrationer har han også 
fået lavet. Så med tiden er det 
ikke helt umuligt, at den nu helt 
udsolgte bog om drengen An-
dreas får en efterfølger.

Henrik Skovgaard og schweiss-

hunden Mico står klar til at ef-

tersøge anskudt og påkørt hjor-

tevildt på Fanø. Foto: Hans Kri-

stensen.  

Rågereguleringen har gen-

nem en årrække ligget i et 

stabilt leje i Grindsted. 

Foto: Hans Kristensen.
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HELE OMRÅDET: Hvert år mø-
des repræsentanter fra styre-
grupperne i de fynske hjortelav 
til temadag en lørdag i februar.   
Hans Kr. Nielsen (HKN), formand 
for Hjortevildtgruppen Fyn, bød 
velkommen og takkede Anders 
Cederfeldt, Erholm Gods, for 
husly til de 26 deltagere, hvoref-
ter han gav ordet til Lars Erland-
sen Brun (LEB), Naturstyrelsen.
Inden mødet var der tilgået 

de enkelte hjortelav spørgeske-
maer om forvaltningen og arbej-
det i hjortelavene. Desværre 
manglede besvarelser fra en del 
lav, hvilket gjorde den endelige 
oversigt noget mangelfuld. Den 
endelige reproduktion anses for 
at være 15 %, og LEB oplyste, at 
ikke 20 % af bestanden bliver 
skudt.
LEB understregede vigtighe-

den af kommunikation imellem 
lavene, især inden årsmøderne. 
På sigt skulle lavene gerne nær-
me sig hinanden og ud i frem-
tiden opnå fælles forvaltnings-
planer.

Temadag for hjortelavene

Ny strand- og havjagtskoordinator

Temamødet gav medlemmerne i styregrupperne noget at tænke 

over. Foto: Marianne Andersen.

Karsten Nielsen vil arbejde på at 

få langt flere jægere ud på van-

det. – Vi er alt for få, der dyrker 

denne jagtform, siger han. 

Foto: Marianne Andersen.

LANDET RUNDT

FYN

Ditlev Berner, Sydvestfyns 
Hjortelaug sagde, at det var 
hans erfaring, at opmærksom-
heden omkring fælles trykjagter 
var stigende, og at flere og flere 
gik ind for ideen. 
Stemningen i lavene var gene-

relt positiv, selv om alle synes, 
det flere steder kunne være op 
ad bakke. Flere fortalte om erfa-
ringer, hvor jægere, der ikke er 
medlem noget sted, alligevel 
valgte at følge lavenes indstillin-
ger, og det var meget positivt. 
De få jægere med en anden 
holdning, der giver anledning til 
udfordringer, tager ikke modet 
fra styregruppemedlemmerne.   
Ditlev Berner tilføjede: − Vi 

skal ikke glemme at rose de 
mennesker, der arbejder med 
lavene. De gør det godt. Det 
rykker, og holdningerne bliver 
trods alt flyttet.   
Slutteligt præsenterede LEB 

et projektforslag til forebyggel-
se af påkørsler. Der ville blive 
søgt fondsmidler til ca. 400 
spejle, en opgave Hjortevildt-

gruppen Fyn påtog sig. Alle gav 
udtryk for opbakning og ville ef-
terfølgende formidle spejlene 
ud til „de sorte pletter” på land-
kortet.
Inden HKN afsluttede mødet, 

fremsatte lavene ønske om en 
fælles informationsside på net-
tet. Det ville give lavene et sam-

let ansigt udadtil og gøre det 
nemmere for jægerne at finde 
frem til de enkelte hjortelav.
Hans Kr. Nielsen takkede de 

fremmødte, der tilsluttede sig et 
temamøde igen lørdag den 6. 
februar 2016.

HELE OMRÅDET: Karsten Niel-
sen er blevet ansvarlig koordina-
tor for kredsens strand- og hav-
jagtsaktiviteter og har tidligere 
været medlem af Jægerforbun-
dets trækvildtudvalg. Karsten er 
50 år, bosiddende på Horne, og 

har været strandjæger siden sit 
16. år. Trækjagten startede med 
små både, men for fem år siden 
anskaffede han en motorbåd på 
17 fod.  
− Jeg er udlært tømrer, men 

arbejder nu som altmuligmand 

på Hvedholm Slot, fortæller 
Karsten. 
− Da jeg startede med den 

større båd, fik jeg den ide at in-
vitere de jægere med, der gerne 
ville snuse lidt til jagten på sø-
territoriet, inden de evt. inve-
sterede i en båd. Vi er ikke man-
ge jægere af slagsen tilbage, så 
vi vil gerne slå et slag for denne 
jagtform, hvor det dog kan være 

svært for nye at komme i gang. 
Det er gratis at komme med 
mig, og jeg har aftale med yder-
ligere to jagtkammerater, der 
kan træde til, hvis tilslutningen 
skulle blive stor. Jeg må dog un-
derstrege, at det er en jagtform, 
hvor vi er meget afhængige af 
vejret. 
− Jægerforbundet har opstar-

tet en indsamling af bl.a. havlit-
ten, da den er flyttet over som 
rødlistet art, siger Karsten til 
sidst. 
− Vi deltager også her i kredsen, 
da de fleste nedlagte havlitter 
stammer fra det sydlige Lille-
bælt.
Du er velkommen til at kon-

takte Karsten Nielsen på tele-
fon: 28 91 54 68 eller mail: 
karstenlundsfryd@gmail.com.
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Lad altid tvivlen komme dyret til gode

Et blik ud over området, som Odense Jagtforening har lejet til jagt. 

Sortehusene ses til venstre. Foto: Marianne Andersen.

Har du en god historie,
som du mener fortjener offentliggørelse, så tøv ikke med at kontakte Jægers lokalredaktør!

 Marianne Andersen · Odensevej 24, Nr. Søby · 5792 Årslev · Tlf.: 65 90 22 20 · E-mail: lokfyn@jaegerne.dk

Se flere nyheder
 fra området 

i medlemsbladet

HELE OMRÅDET: − Nu nærmer 
tiden sig, hvor den danske buk-
kejagt går ind, siger schweiss-
hundekoordinator Henrik Niel-
sen. Når vi går på jagt, er der al-
tid en risiko for et dårligt skud, 
enten det er til et stykke fugle-
vildt eller klovbærende vildt, og 
der er ikke forskel på det ene el-
ler andet. Alt bør eftersøges, 
hvis man er den mindste smule i 
tvivl. Det er her, vi som schweiss-
hundeførere kommer ind og til-
byder vores hjælp, når det dre-
jer sig om klovbærende vildt.

Heldigvis er der mange jæge-
re, der bruger os, og jeg vil i den 
forbindelse nævne, at vi har 
tavshedspligt om, for hvem vi 
eftersøger, samt at det kun ko-
ster kørslen at få os ud.

− Vi havde i 2014 en pæn stig-
ning i eftersøgninger af dåvildt, 
både fra jagt og påkørsler. Man-
ge jægere ved nok, at dåvildtet 
er utroligt skudstærkt og til ti-
der slet ikke tegner for skuddet, 
men som alt andet vildt bør det 
kontroleftersøges, og vi ser of-
te, at det er ramt, selvom jæge-
ren var i tvivl.

− På vores årsmøde på Fyn i 
marts kunne en repræsentant 
fra Jægerforbundet fortælle, at 

der var en stor del af det klov-
bærende vildt, der ikke blev ef-
tersøgt på landsplan. Vi synes 
dog ikke, vi som schweisshun-
deførere kan gøre mere, end vi 
gør, nemlig at tilbyde vores fri-
villige hjælp og samtidig blive 
ved med at nævne vigtigheden 

ODENSE: Det er atter en gang 
lykkedes for Odense Jagtfor-
ening at redde jagten for med-
lemmerne på det ca. 11 hektar 
store areal på Stige Ø Nord.

En overgang så det ud til, at 
alle forhandlingsresultater ville 
ende negativt, men en vedhol-
dende indsats har gjort, at jag-
ten er sikret i endnu en femårig 
periode.

− Det bliver på andre og mere 
faste betingelser, udtaler for-
eningens formand, Benny Bech-
Iwang. − Forhandlingerne har 
stået på siden 2013 og er mun-
det ud i en underskrevet kon-
trakt mellem Odense Kommune 
og Odense Jagtforening for fem 
år, hvorefter aftalen tages op til 

genforhandling. Kontrakten kan 
dog i mellemtiden justeres, hvis 
det skulle vise sig nødvendigt af 
hensyn til publikum eller områ-
dets betydning for fuglelivet. 
Jagterne skal foregå i samarbej-
de med Sortehuseforeningen 
Stige Ø og bliver ledet af Kristian 
Petersen, der træffes på mail: 
krp@patriotisk.dk. Vi kan mak-
simalt afholde fire jagter årligt 
med 20 deltagere hver gang, og 
jagten sker udelukkende med 
haglvåben.

− Det er selvfølgeligt sørge-
ligt, at jagten ikke kunne fort-
sætte som altid, siger Benny til 
sidst, men det var det bedste 
resultat, vi kunne opnå, hvis vi 
ikke helt skulle miste jagten.

af at få alt eftersøgt, ikke kun for 
vildtets skyld, men også for jæ-
gernes sag. Desværre blev det 
på samme møde oplyst, at Fyn 
og øerne stadig er der, hvor 
schweisshundene bruges 
mindst i Danmark, og det er nok 
noget, vi alle bør reflektere over. 

Stadig jagt på Stige Ø

− Så lad os løfte i flok, så vi 
kan slippe af med den rekord, 
slutter Henrik.

De to fynske schweiss-

hundeførere, Henrik Niel-

sen (tv.) og Lars Malver, 

er parate til at hjælpe de 

fynske jægere. 

Foto: Privat.
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Se flere nyheder  
fra området 

i medlemsbladet

LANDET RUNDT

VEST- OG SYDSJÆLLAND · LOLLAND · FALSTER

VESTLOLLAND: Købelev Kirke 
nord for Nakskov dannede den 
1. februar – den første dag efter 
jagtsæsonens slutning – en smuk 
ramme om en jagtgudstjeneste. 

Sognepræst Susanne Oxholm 
Bay Jørgensen indførte traditio-
nen for få år siden.

Præsten er i øvrigt selv jæger, 
og det er hendes mand også. 
Susanne fik dog først jagttegn, 
efter at hun havde indført jagt-
gudstjenesten i sognet. 

– Jeg synes, det er naturligt at 
have en jagtgudstjeneste, hvor 
vi takker for vildtet på samme 
måde, som vi takker for afgrø-
derne ved en høstgudstjeneste, 
siger Susanne Oxholm Bay Jør-
gensen.

Naturligvis indledes og afslut-
tes jagtgudstjenesten med jagt-
signaler. Det er hvert år lagt i 

Jagtgudstjeneste

Fra jagtgudstjenesten i Købelev kirke, Henning Juul, Dorte Frederik-

sen, Susanne Oxholm Bay Jacobsen, samt Ole Eriksen, Erik Gertsen 

og Jørgen Jørgensen. Foto: Tommy Eriksen.

hænderne – eller hornene – på 
den lokale gruppe, Svanegårds-
blæserne, der også blæser ved 
andre jagtgudstjenester.

Jagttalen holdes af forskellige 
jægere og var i år lagt på under-
tegnedes skuldre. Emnerne var 
natur- og jagtglæde, egne jagt-
oplevelser og jagtens udvikling i 
de præcis 40 år, jeg har gået på 
jagt.

En jagtgudstjeneste må na-
turligvis efterfølges af smags-
prøver på vildt. De bestod af ski-
ver af røget andebryst, røget fa-
sanbryst og røget dyrekølle, alt 
sammen skåret i tynde skiver af 
præstens kyndige hænder. Der-
til øl fra et lille bryggeri. 

Desværre kolliderede jagt-
gudstjenesten med finalekam-
pen ved håndbold-VM for her-
rer. Det betød selvfølgelig lidt 

færre kirkegængere end nor-
malt ved jagtgudstjenesterne i 
det Vestlollandske. Til gengæld 
må man formode, at de frem-

mødte enten slet ikke var hånd-
boldinteresserede eller bevidst 
havde valgt jagtgudstjeneste 
frem for håndbold.

SORØ: Selv om mange jægere 
startede tidligt og stadig går på 
jagt, er der næppe mange, der 
kan slå Niels Flemming Rasmus-
sens rekord. Han har været med -
lem af samme jagtkonsortium – 
Ortved Jagtselskab – i 50 år. Et 
konsortium, der i øvrigt har 70-
års jubilæum i 2016. 

– Jeg blev „smidt ud i plovfu-
ren“ som 10-12-årig, siger Niels 
Flemming Rasmussen om star-
ten på sit jægerliv. Som for så 
mange andre var det første vå-
ben en luftbøsse, indtil han som 
16-årig fik sit første jagtgevær, 
en billig spanioler i kaliber 12. I 
de tider hed det en spanioler el-

ler for eksempel en belgier alt 
efter våbnets herkomst.

– Jeg bruger stadig min første 
bøsse, selvom nogen på de lidt 
finere jagter har rynket lidt på 
næsen af den, så der har jeg 
somme tider brugt min fine en-
gelske bøsse, forklarer Niels. 
– Der er sket meget, siden jeg fik 

jagttegn. Dengang var der me-
get vildt af naturens egen avl, og 
vi havde stående hunde. Jeg har 
selv haft i alt 10 ruhårede høn-
sehunde – to ad gangen, der 
blev brugt til både jagt og mark-
prøver.

Gennem sit lange jægerliv har 
Niels Flemming Rasmussen set 
jagten forandre sig og, mener 
han, ikke kun i positiv retning. 
For eksempel de store konsor-
tiejagter, hvor visse deltagere – 
især nye jægere i en moden al-
der – har investeret i det helt 
store udstyr, men til gengæld 
ikke har hverken forstand på 
jagt eller respekt for selve jagt-
ens væsen. Det gælder selvføl-
gelig ikke alle, men tendensen 
er desværre stigende, mener 
han.

50 år i samme konsortium

Niels Flemming 

Rasmussen i sko-

ven, hvor han har 

været medlem af 

samme jagtkon-

sortium i 50 år. 

Privatfoto.
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Har du en god historie,
som du mener fortjener offentliggørelse, så tøv ikke med at kontakte Jægers lokalredaktør!
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VESTLOLLAND: Mod alle odds 
er der stadig sorte rådyr på det 
nordvestlige Lolland. Det første 
sorte dyr, et rålam, blev nedlagt 
for seks-syv år siden, og med 
jævne mellemrum er der set så-
vel bukke som råer og lam. 

Mindst en rå og en buk er ble-
vet ofre for trafikken, men om 
der er skudt mere end et af de 
sorte dyr, vides ikke. I januar 
2014 blev en sort råbuk trafik-
dræbt. Den gik til daglig sam-
men med en sort rå med to sor-
 te lam. 

– Igen i år har vi set en sort 

buk på foreningens jagtterræn, 
og vi vil så gerne have, at man 
lader den gå, siger Mogens Lar-
sen, der er formand for Halsted-
Aunede Jagtforening. 

Indtil videre ser det altså ud 
til, at man fra lokal side har holdt 
pegefingeren i ro, når den røde 
sommerbuk har været sort. 
Bortset fra farven adskiller de 
sorte rådyr sig ikke fra de nor-
malt farvede. Det er selvfølgelig 
ikke ulovligt at skyde sort rå-
vildt, men i området håber de 
fleste jægere altså, at man lader 
være.

Det sorte råvildt på Vestlolland lever og formerer sig stadig. 

Foto: Ole Eriksen.

VESTLOLLAND: Vi har tidligere 
på disse sider berettet om mang -
lende tilslutning til jagtforening-
ernes forskellige arrangementer, 
som for eksempel foredrag. Det 
problem har man også oplevet 
på Vestlolland. Det fik tre jagt-
foreninger til at samarbejde om 
at arrangere et foredrag med 
Thomas Lindy Nissen, der er 
kendt som forfatter af jagtbøger 
og artikler i Jæger samt ikke 
mindst for sine mange jagtrejser 
rundt om i verden, ofte arrange-
ret på en måde, der dels holder 
prisen nede, og dels giver større 
kontakt med den lokale befolk-
ning og kultur.

Med tanke på tidligere tiders 
halvtomme lokaler satte de tre 
arrangører, Vestenskov-Kappel 
Jagtforening, Halsted-Aunede 
Jagtforening og Søllested ikke 
forventningerne særlig højt. 

– Vi havde sat stole op til 150 
personer og tænkte, at det var 
rigeligt, siger formand for Ve-
stenskov-Kappel Jagtforening, 
Peter Frederiksen. Det skulle 
vise sig at være et voldsomt fejl-
skøn. – Folk blev ved med at 
strømme ind i Højrebyhallen i 
Søllested, hvor Thomas skulle 
holde sit foredrag, og til sidst 
måtte vi tømme cafeteriet for at 
få siddepladser til de 227 tilhø-

rere, siger Peter. – Det var ikke 
bare helt vildt, det var faktisk 
også publikumsrekord for Tho-
mas, så selv om vi måtte knokle 
med at slæbe stole og hente 
flere øl i sidste øjeblik, var det 

alletiders aften, siger Peter Fre-
deriksen. 

I de tre foreninger er man ikke 
tvivl om, at man vil fortsætte 
med at lave fællesarrangement  er.

Et foredrag med Thomas Lindy Nissen i Søllested blev en kæmpe 

suc  ces for arrangørerne. Foto: Ole Eriksen.

Foredrag sprængte rammerne

SYDLOLLAND: Hvis du vil opleve real reality-tv, skal du gå ind på 
www.dof.dk, hvor du kan klikke dig ind på havørne-tv med direkte 
transmission fra redekanten på ørnereden i Saksfjed Inddæmning 
ved Hyllekrog på Sydlolland. 

Reden er bygget i et stort træ på et areal, der ejes af Fugleværns-
fonden, og der har været live-tv fra stedet siden 2013, og seertallet 
er steget voldsomt siden starten. I 2014 klikkede 225.000 besøgende 
sig ind på DOF’s to redekameraer, der viser livet hos havørne og sto-
 re hornugler.

Kameraet, der sender fra livet på redekanten, sidder over reden 17 
meter oppe i et stort træ og drives af solceller. Derfor kan der til tider 
være sort skærm, især i regnvejr.

I skrivende stund, primo marts, er der lagt æg, og når disse linjer 
læses, kan der være unger i reden. Sidste år opfostrede havørnepar-
ret to unger, men der er som bekendt ingen garanti for noget i natu-
rens verden. 

Ørn på sengekanten

Skån 
de 
sorte
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LANDET RUNDT

NORDSJÆLLAND · HOVEDSTADEN · BORNHOLM

NIVÅ: Kun ét sted langs den dan-
ske Øresundskyst er det tilladt 
at drive strandjagt. Det drejer 
sig om området ved Nivå Bugt. 
Ellers er der lukket for strand-
jagt hele vejen fra Helsingør til 
Kastrup.

Men det synes Fugleværns-
fonden er ét sted for meget. 
Fugleværnsfonden forvalter 
områdets fredede strandenge, 
og skovfoged Marie Louise Ol-
sen, der er naturforvalter i fon-
den, siger, at strandjægere i de-
res pramme kan komme helt ind 
til landtangen og derved skræm-
 me fuglene væk. Naturstyrelsen 
er ikke enig i denne bekymring. 
Som svar på en henvendelse fra 
Niels Jørgen Bornhøj hedder 
det fra forstfuldmægtig Jens 
Skovager Østergaard fra Natur-
styrelsen: – Naturstyrelsen er 
bekendt med, at der ligger en 
del fugle i Nivå-området, men 
det vurderes ikke, at der er et 
særligt beskyttelsesbehov i for-

hold til fuglelivet i dette områ-
 de. Området er endvidere ikke 
udpeget som fuglebeskyttelses-
område.

Heller ikke Danmarks Jæger-
forbund mener, at det skulle 
væ  re et problem, at der drives 
strandjagt i Nivå Bugt. – Vi er 
glade for det velfungerende re-
servatnetværk, som man fra 
myndighedernes side har fun-
det grundlag for i Danmark. Her 
kan fuglene finde ro og føde. 
Reservaterne er videnskabeligt 
funderet, og der er ikke fundet 
grundlag for at etablere et re-
servat i Nivå. Det står enhver 
lodsejer frit for at oprette et 
jagtfrit område på sin egen jord, 
men det skal efter vor opfattel-
 se ikke betyde, at andre lovlige 
aktiviteter i et tilstødende om-
råde skal vige, siger Stig Egede 
Hansen, formand for trækvildt-
udvalget i Danmarks Jægerfor-
bund.

Strandjægerne 
må gerne

Nivå Bugt ligger midt mellem København og Helsingør. Foto: Ole 

Andreassen.

BORNHOLMS rågebestand er generelt gået 
tilbage over en årrække. Men fordi kommu-
nen i de sidste år ikke har ønsket, at rågerne 
skulle reguleres på de offentlige arealer, har 

det medvirket til, at bestanden har haft yng-
lesucces i de bynære områder. Nu ses der 
faktisk flere råger i de bornholmske byer. Rå-
gerne flytter fra land til by, fordi fødemulig-

hederne i det moderne landbrug ikke har 
været gunstige for rågerne.

Flugten fra landet

FREDENSBORG: En dag sidst på 
vinteren fik undervisningsmini-
ster Christine Antorini lejlighed 
til at se et mønstereksempel på, 
hvordan der kan arbejdes med 
nogle af de meste centrale dele i 
den nye skolereform. Det skete 
under et besøg i Fredensborg 
Kommune, hvor elever fra 4. 
klasse blev undervist i Natur & 
Teknologi ved at flå, dissekere 
og tilberede 12 fasaner. 

På Skolen i Virkeligheden og 
Fredensborg Naturskole, der er 
en del af Center for Skoler og 
Dagtilbud i Fredensborg Kom-
mune, så ministeren, hvordan 
elever, pædagoger og lærere fra 
Nivå Skole formåede at opfylde 
et af skolereformens nye krav – 
nemlig gennemførelsen af kon-
kret læringsmålsstyret under-
visning i et konkret fag. I dette 
tilfælde læringsmålet om, at ele-
verne kan relatere viden fra Na-
tur & Teknologi til andre kontek-
ster.

Samtidig fik ministeren set, 
hvordan kommuner kan arbejde 
med et andet centralt element i 
skolereformen: Den åbne skole 
– inddragelsen af lokalsamfund-
 et i undervisningen. I det kon-
krete eksempel med fasanforlø-
bet er undervisningen tilrette-
lagt i samarbejde med Danmarks 
Jægerforbund.

Undervisningsminister Chri-
stine Antorini mener, at andre 
kommuner kan lære af Fredens-
borg Kommune: – I Fredensborg 
Kommune er naturskolen matri-
kelløs og kan findes overalt i 
kommunen. Undervisningen bli-
ver til i et unikt partnerskab mel -
lem kommunen, lokale forening-
 er, organisationer, myndigheder 
og virksomheder. Det er et godt 
eksempel på, hvordan skolere-
formens tanker om den åbne 
skole kan udføres i praksis, siger 
ministeren.

Anatomi i virkeligheden

Fasanens anatomi blev nøje studeret, i midten ses undervisningsmi-

nister Christine Antorini. Foto: Fredensborg kommune.
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Se flere nyheder  
fra området 

i medlemsbladet

ROSKILDE og omegn: Så fik Sjæl -
land sin første nationalpark, da 
miljøminister Kirsten Brosbøl og 
forligskredsen bag nationalpark-
 en gav grønt lys for Skjoldunger-
nes Land.
Den nye nationalpark omfat-

ter en del af Roskilde Fjord med 
øer og holme samt landområder 
i Roskilde, Lejre og Frederiks-
sund kommuner.
– Nationalpark Skjoldunger-

nes Land er et stort sammen-
hængende landskab, der rum-
mer alt, hvad man kan ønske sig 
af en nationalpark. Der er fjord-
landskaber, som er et mekka for 
de mange fugle – ikke mindst 
havørne. Der er de store østdan-
ske løvskove, de fredede herre-
gårdslandskaber og ikke mindst 
de mange kulturelementer, bl.a. 
Roskilde Domkirke, som i forve-
jen er på UNESCOs Verdens-
arvsliste. Det er intet mindre 
end en perfekt kombination af 
natur, landskab og kultur, vi fin-
der her. Og alt sammen sker 
med en lokal opbakning, støtte 
og energi, jeg sjældent har set 

mage til, siger miljøminister Kir-
sten Brosbøl.
Formand for Nationalpark 

Skjoldungernes Land bliver di-
rektør og landmand Lars Veds-
mand, og bestyrelsen kommer 
til at bestå af 12 medlemmer ind-
stillet af Roskilde Kommune, 
Lejre Kommune, Frederikssund 
Kommune, Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet, 
Foreningen af lodsejere i Natio-
nalparken, Landbrug & Fødeva-
rer, Dansk Skovforening, Kultur-
styrelsen, VisitDenmark, Dansk 
Ornitologisk Forening og Natur-
styrelsen.
Det er en stor skuffelse for 

jægerne, at de ikke er repræsen-
teret i bestyrelsen.
– Det glæder os naturligvis, at 

Danmark får endnu en national-
park, der kan skabe grobund for 
en sund og varieret natur med 
respekt for alle de interesser, 
der færdes i området og den 
kultur, som findes der. Vi har 
gode erfaringer med, at jæger-
nes repræsentanter tager aktivt 
del i alle anliggender i national-

parkerne – også dem, der ligger 
ud over jagten. Derfor er vi også 
meget skuffede over, at der ikke 
er fundet plads til jægerne i be-
styrelsen i Skjoldungernes Land, 
siger Danmarks Jægerforbunds 
formand, Claus Lind Christen-
sen. Han fortsætter: – Heldigvis 
har vi gode erfaringer med ar-
bejdet i nationalparkrådene, så 
arbejdet med at få en rådsre-
præsentant kører i højeste gear. 
Det er i samme ombæring vig-
tigt at huske på, at nationalpar-
kerne bygger på frivillighed, så 
der indføres ingen særregler el-
ler lignende for området. Det er 
udelukkende et springbræt til at 
forbedre naturens og kulturens 
kår i området, men det ville vi 
gerne have sat vores fingeraf-
tryk på. 

Ny nationalpark

Gershøj ligger nu i nationalparken. Foto: Ole Andreassen.

BORNHOLMS østkyst har i 
den forgangne vinter været 
hjemsted for rigtigt mange 
svømmeænder og gæs. Den 
milde vinter synes at have 
indbudt trækfuglene til tryg 
overvintring ved de born-
holmske kyster, hvor der al-
drig har været den store tra-
dition for hav- og strandjagt. 
Dog er de få, der har været 
ude at prøve, enige om, at 
jagten har givet gode resul-
tater.

GRIBSKOV: Sidst i februar af-
lyste de nordsjællandske 
kommuner en planlagt bus-
tur for Folketingets miljøord-
førere rundt i Kongernes 
Nordsjælland.
Turen skulle ellers have 

været en optakt til, at for-
ligspartierne bag national-
parkloven på et møde skulle 
beslutte, om kommunernes 
nye afgrænsningsforslag 
skulle sendes videre i syste-
met.
Aflysningen skete samti-

digt med, at Naturstyrelsen 
meddelte, at forligskreds-
mødet 26. februar ville hand-
 le om Skjoldungelandet i 
Roskilde/Lejre-området, og 
at Kongernes Nordsjælland 
kun ville være med som et 
orienteringspunkt.

Mange 
trækfugle

Nationalpark 
udskudt


