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SEJERØ, SOM LIGGER sydvest for Sjællands Odde, er åbenbart et paradis for
råvildt. Her er så at sige råvildt alle
vegne. Også i en grad, så nogle af de
cirka 350 fastboende og cirka 400
sommerhusbeboere på den aflange ø
er grundigt trætte af dem.
Men også set med en jægers øjne er
øen et paradis, fordi bestanden er så
stor. Og forholdsvis få år efter, at dyrene blev sat ud, var der meget stærke
bukke.
Lad os gøre som H.C. Andersen – vi
starter med begyndelsen.
Jan Kretzschmer var drivkraften
bag udsætningen tilbage i 1999. Han
er uddannet skovfoged og uddannet

skytte fra Kalø Jægerskole årgang
1972 – i øvrigt samme årgang som
Danmarks Jægerforbunds første formand, Kristian Raunkjær – og har arbejdet inden for alle grene af jagt, natur og vildtforvaltning.
I 1990 købte han „Kilegården“ på
Sejerø. Bygningerne var ekstremt forfaldne, og der voksede et træ op gennem et tag. Hovedparten af jorden
var solgt fra, så der kun var godt fire
hektar. Men Jan og hans kone, Mette,
fik bygningerne renoveret og købte
jorden tilbage, så de råder over 18 hektar i dag. Otte hektar er skov, hvoraf
Jan selv har plantet det meste med
spade.

Mette og Jan nød deres nye liv som
øboere. Manglen på råvildt stak dog
Jan i øjnene. Han sad i bestyrelsen for
Sejerø Jagtforening og var formand
for det udvalg, som var nedsat for at
få råvildt til øen. I en snes år havde
øboerne diskuteret, om de skulle importere råvildt eller ej. Man havde –
og har – en fantastisk bestand af fasaner og harer, idet der ikke er ræve
på øen. At se 30-40 harer i ét drev er
ifølge Jan ikke usandsynligt!
Endelig blev der flertal for råvildt.
Jan indhentede de nødvendige tilladelser fra Naturstyrelsen og skaffede de første tre råer fra Giesegård på
Sjælland. Siden fulgte yderligere en
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Bukkeøen
i Sejerøbugten
Sejerø fik først råvildt udsat i 1999. Siden er det gået
stærkt. I 2010 var nr. 1 og nr. 5 på Jægers bukketopti
fra Sejerø. Jæger var med til premieren i 2014.
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halv snes dyr, og disse er altså grundstammen for øens bestand.
– I 2004 startede vi jagten på bukkene, og folk var flinke til at følge
min opfordring om at registrere alle
dyr med beskrivelse af opsats, kropsvægt og foto. Men desværre tabte folk
pusten efter tre-fire år. Det kunne ellers have været SÅ interessant med
det statistiske materiale, mener Jan.

125 – eller 500?
Som det er set andre steder, hvor en
ny klovbærende art kommer til – uden
noget jagttryk – så udviklede bestanden sig eksplosivt. Som uddannet
vildtforvalter var Jan naturligvis op-

>
Denne buk er – mener Jan – meget slående for råvildtets nedgang. Trods dens alder – to-tre
år – har den ikke sat stærkt nok op, mener han.
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Tre bukke på en åben mark kl. 10.30 den 16. maj er et utroligt syn. Bemærk den siddende buk. Den faldt dagen efter og bedømmes til 125130 point.

> mærksom på, at det ville ske og hav-

de foreslået, at man løbende skulle
vurdere dyrene og tilpasse afskydningen, så bestanden altid lå klart
under dens maksimum af hensyn til
sundhed, men også til haveejerne.
– Men så mente et lyst hoved, at der
sagtens kunne være 500 dyr. Min filosofi var at stoppe bestandens udvikling, før vi nåede toppen af kurven for, hvad øen kan bære. Og jeg er
desværre bange for, at vi er nået forbi
det punkt. I den forgangne vinter har
vi set mange tilfælde af pelslus og
lungeorm, og bukkene har – trods

den milde vinter – generelt ikke udviklet sig i samme stærke omfang
som andre år, lyder analysen fra Jan
Kretzschmer.
– Desuden er der massivt med klager fra især de godt 400 ejere af sommerhuse. Alt op til bidehøjde bliver
helt barberet væk. Det er synd, at råvildtet dermed bliver udsat for had og
afmagt, mener Jan.
– Det er ikke noget problem at få
skudt bukkene. Dermed ligner Sejerø
de fleste andre steder i Danmark.
Men vinterarbejdet – altså at få nedlagt nogle råer og lam – kniber det

meget mere med, siger Jan.
Jagttiden for buk er fra 16. maj til
15. juni, og så er der en almen jagttid
på råvildt på to måneder om vinteren,
fra den 1. december til den 31. januar.
– De sidste par år er der blevet nedlagt cirka 200 dyr hvert år, og hertil
kommer nogle trafikdrab. Den årlige
afgang er nok på cirka 250 dyr, og det
kan bestanden sagtens klare. Det siger meget om, hvor stor forårsbestanden egentlig er, taget i betragtning at
øen er cirka 12 km lang og i gennemsnit én km bred. Jeg tror, at forårsbestanden i al fald er på 400 dyr. Jeg
kan godt se op imod 200 på en aftentur. Som situationen er, mener jeg, at
afskydningen bør hæves til cirka 300
dyr. Og er der stadig dyr, der skranter,
så væk med flere, lyder det bastante
råd fra Jan Kretzschmer.
Så vidt historikken og den verserende diskussion.
Lad os komme til premierejagten!

Dyr alle vegne

Fra tårnet har Henrik et glimrende udsyn og opnår at se otte forskellige bukke i løbet af
morgenen.
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Jan havde inviteret sin gamle ven fra
Vestjylland, Henrik Hansen. Henrik
har været der flere gange og har skudt
stærke bukke. Også Henriks søn, Morten, har tidligere været med. Han har
nedlagt to bukke – den ene målt op til
112 point, den anden til 116. Jan har
nedlagt to bukke på over 100 point.
Klokken lidt i skydetid stod vi fire
mand samlet på gårdspladsen. Henrik, jeg, Jan og hans søn, Giuke. Han
og Jan ville gå til den anden side,
mens Henrik og jeg havde fået overladt et tårn blot cirka 150 meter borte.
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– Gå nu forsigtigt, der kan stå dyr
med det samme, lød det hviskende
råd fra Jan.
Vi nåede da fem meter ind i skoven,
før de første to dyr sprang. Og yderligere 10 meter, inden nummer tre og
fire startede.
Jeg smilede for mig selv. Hold da
op, en bestandstæthed!
Vi fik os bænket i det solidt byggede tårn. Flere dyr stod ude i vinterhveden. Også mindre bukke.
– Vi så en buk i går aftes, før du kom.
Jeg vil mene, at den er på 120 eller 130
point, hvisker Henrik til mig.
Nok en yngre buk kom til syne op
over højderyggen, som skjulte udsynet til Kattegat. Den stirrede stift mod
noget til venstre for vores position.
– Helt klart en etårsbuk, sagde Henrik med kikkerten placeret foran øjnene, mens han fulgte gaffelbukken,
som i sin nysgerrighed fortsatte mod
venstre. Så startede den også med at
smæle. Det stod på i lang tid, mens
bukken trippede rundt.
– Nej! Jeg kan se jægeren ovre ved
højen, og han sigter på den. Det kan
da ikke være hans, men …
Skuddet smældede. Henrik kiggede
på mig: – Det er ik ke alle jægere, som

lader bukkene få den rette alder.
Vi så mange dyr i løbet af de par timer, heriblandt otte bukke. En seksender af gennemsnitlig størrelse var
den største, og Henrik ønskede ikke
at nedlægge den.
Senere skulle det vise sig, at „Årets
premierebuk“ også var faldet på naboterrænet, nedlagt af en anden jæger end gaffelbukkens banemand.
Giuke havde skudt til en seksender,
som var gået haltende derfra. Senere
kom det anskudte dyr dog heldigvis
tilbage, og denne gang sad Giukes
skud på bladet.

– Som i en dyrehave
Vi kørte alle til øens idrætshøjskole,
hvor fire bukke lå til paraden. Alle
stærke bukke med alder. Den ene buk
– hvor kun hovedet var fremvist –
blev hurtigt fjernet af sin jæger. Den
ene af de andre tre var nedlagt af en
indfødt, den 72-årige Anders Evald.
– På Sejerø er det ligesom i en dyrehave, mener han. – Der er dyr alle
vegne. Det er fordi, der ikke er langt
fra hus til hus eller fra gård til gård,
så dyrene er vant til at høre eller se
mennesker hele tiden. Jeg har gået på
jagt, fra jeg var 16 år, og altid kun

med haglgevær, men måtte jo til at
tage riffelprøven, da råvildtet kom.
– Da jeg skød bukken, stod der andre bukke og råer på marken – otte i
alt – men først da jeg kravlede ned ad
stigen, så forsvandt de andre dyr.
Men det tror I vel ikke på ovre i Jylland?
Den anden buk var nedlagt af Jeanette Lundbech fra Ringsted. Hendes
far, Niels Larsen, er født og opvokset
på gården „Grønnebjerg“ på Sejerø,
og den anvender familien nu som
sommerhus. Den 25-årige pige fik
først jagttegn i 2011 og havde forud
for premieren stadig sin første buk til
gode.
Da hun gik ud på plads, stødte hun
desværre en buk.
– Han skældte bare ud hele vejen
væk, fortalte Jeanette. – Men heldigvis kom han tilbage tre timer senere.
Han stod i høj hvede, og jeg kunne ikke skyde. Men så trådte han ud i det
fri på cirka 130 meters afstand. Jeg
var glad for at skyde ham, også fordi
han haltede voldsomt på det ene forben. Det viste sig, at han havde et betændt snitsår ved forkloven, og derfor
var det ekstra godt, at han faldt, siger
Jeanette, uddannet dyrlæge.

Tre af morgenens fire bukke til bukkeparaden og deres banemænd. Fra venstre Anders Evald, Morten Sven Bur Christiansen og Jeanette
Lundbech. Morten vandt for flotteste buk. Både han og Jeanette debuterede med deres første bukke.
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Jan Kretzschmer var drivkraften i forbindelse med, at råvildt blev sat ud på Sejerø. Her sidder han med sine to stærkeste bukke. Herudover har gode venner nedlagt flere medaljebukke hos ham. Han og fru Mette vil sælge deres gård, men det er vennerne ikke helt tilfredse med …

> Debutant tog prisen

Prisen for den bedste premierebuk
gik til den tredje og sidste jæger, Morten Sven Bur Christiansen, pudsigt
nok også fra Ringsted. Heller ikke han
havde skudt buk før.

– Jeg sad under et stort træ og så
„min“ buk og en rå allerede kl. 04.30.
Hen over de næste par timer havde
jeg flere gange chance til ham, men
alt skulle bare være helt perfekt. Og
jeg var lidt i vildrede med, om det var

moralsk korrekt at skyde bukken fra
den rå. Jeg havde det etisk lidt svært
med, at de gik som et par (godt at høre, at nye jægere reflekterer over, hvad
de er i færd med, red.).
Til sidst stod bukken helt perfekt,
og Morten håbede på, at han ikke forbrød sig moralsk ved at halvere parret
ude på marken. Den flotte seksender
faldt for en lige så flot kugle.
Da vi kørte fra stedet, så Jan spekulativ ud.
– Både hvad antal bukke angår og
størrelsen på trofæerne, så er det den
dårligste parade, jeg kan huske.
Spørgsmålet er, om vi har nået smertegrænsen for, hvor stor en bestand
øen kan bære? Problemet er, at alle
herovre mener at have den rette opskrift på råvildtforvaltning. Men hvor
kunne jeg dog ønske mig, at folk ville
gå hårdere til råer og lam og lade de
yngre, lovende bukke i fred. Så vi
kunne forsøge at sikre os, at Sejerøs
råvildt vil komme tilbage til den sunde og flotte standard, vi havde for få
år siden.
steinar@post.tele.dk

Demo dag
kom og prøv det bedste der findes
Dato

Skydebane

Adresse

Post Nr.

Arr. forhandler

Kontakt
person

Telefon

Bemærkninger

15 April

Rødskebølle skyttecenter Bodøvej 22

5700

Michaels Jagt & Fiskeri Jens

62211153

KUN RIFFEL

30 April

Stoholm Jagtforening

Birkesøvej 16

7850

JAFI A/S

Rene

86600036

hagl

Ørsted kærvej

8950

Bøssemageren ApS

Frank

86684433

hagl

Ruskærvej 21A

7441

Kr.O.Skov

Kurt

86861177

hagl

4. Maj
7. Maj

Norddjurs
Flugtskydningscenter
Bording-Engesvang
Jagforening

21. Maj

Strandager Skydecenter

Otterupvej 500

5270

Odense Jagt & Fritid

Lisa

70300170

hagl

8 Juni

Brændekilde-Bellinge
skydebane

Bindekilde 47

5250

Odense Jagt & Fritid

Lisa

70300170

hagl

10. Juni

Mou Flugtskydebane

Ny høstmarkvej

9280

MB Jagt

Bjarne

98557028

hagl

11. Juni

Flejsborg

Gattenvej 29,
Flejsborg

9640

MB Jagt

Bjarne

98557028

hagl

14.Juni

Hanebjerg Skyttecenter

Hanebjergvej 6

3400

Gun & Countryshop

Lars

48790024

Riffel ( tilmelding
nødvendig)
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