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LEDER

JAGT & 
JÆGERE 
- er trykt på genbrugspapir,  

som er FSC-mærket! 

Dette betyder, at DLS er med 
til at støtte bæredygtig brug af 
verdens skove til gavn for såvel 
flora som fauna og mennesker.
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Når naturfredningsforeningen ringer 
til mig og andre, er et at ordvalgene, 
at vi i Danmark har mistet rigtig meget 
natur, de seneste år. Vi hører politikere 
sige ”at vi kan oprette, eller genoprette 
natur, på marker der ikke kan betale 
sig at dyrke afgrøder på”.
Hvor er den natur blevet af som vi 
har mistet? Har der været jordskælv 
i Danmark? Spørger man så ind til 
det oplyste problem, får man at vide, 
at fordi landmændene dræner, har 
vi mistet natur! Sikken dog noget 
vås, hvis landmanden dræner er det 
for at have en rentabel produktion, 
der kan forrente hans investering, 
så han ikke går konkurs. At naturen 
forsvinder fordi der drænes, er en 
grov manipulation af virkeligheden. 
Naturen ændres og det er noget helt 
andet, der kommer andre planter, 
andre insekter, og andre fugle og 
pattedyr.
At oprette natur på marker der 
ikke giver et rentabel udbytte, er et 
mærkeligt ordvalg, naturen findes jo 
også her, og har altid været der.
Hvad er det så man vil? Er det ikke, 
at man vil oprette en kunstig natur, 
som man har kontrol over (magt 
over), derfor bruges der millioner af 
skattekroner og jagttegnsmidler på 

det man kalder naturgenopretning, 
fordi store organisationer har 
besluttet, hvordan naturen skal se ud.
Alting i et samfund ændrer sig, 

udvikler sig, og det er nødvendigt for 
at et land kan brødføde sin befolkning; 
naturen ændrer sig også, det har den 
altid gjort, det er en naturlig ting.
Det er betænkeligt at vi de 
sidste 25 år har indført et utal af 
fredninger, ramsarområder, EF-
fuglebeskyttelsesområder, EU- 
habitatområder, Nationalparker, hvor 
naturens udvikling skal kontrolleres/
styres og hvor naturen skal være 
kunstig skabt. 
Hvis denne tendens skal fortsætte, 
bliver jagt i Danmark måske, en jagt 
på udsatte fasaner, samt en regulering 
af skadevoldende vildt, foretaget 
af personer som Naturstyrelsen har 
udpeget.
Den frie jagt, eller “den lille mands 
jagt” bliver glemt og de mange 
naturoplevelser som en jæger får ved 
at følge naturens gang på sit areal, (jeg 
har netop gået min daglige tur med 
min hund, hvor jeg så ni agerhøns), 
for derefter at høste af naturens 
overskud, bliver noget man kan læse 
om i bøger. Naturforvaltning bliver 
for højtuddannede eksperter og store 
foreningers ledelse.
De lokale samfundsborgere/jægere 
i udkantsdanmark, som deltager i 
aktiv naturpleje, bliver til passive 
tilskuere, uden indflydelse på 
noget som helst. 

Landsformand, Finn Madsen  

”Naturplanlægning”Af indholdet 5-2013
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JAGT

Det er ikke ofte man får lejlighed til 
at gå på jagt i udlandet med sin egen 
hund, men nu kom der så en pludselig 
invitation til at tage bretonerne med 
til Norge. Det er der en del danske 
jægere der har fornøjelse af hvert år, 
men oftest for at jage ryper på !eldet. 
Denne invitation gjaldt imidlertid 
skovfugle og omfattede ikke blot mig 
og min kæreste, Dorte, men også min 
svoger Michael og søster Lene, der 
begge er meget optagede at jagten 
med stående hund. 

Med spændte forventninger drager 
vi derfor alle fire af sted mod nord. 
Ikke højt mod nord, blot øst for Oslo, 
og derved stadig i den sydlige del af 
broderlandet, som en gang tilhørte 
os. Og vi skulle aldrig have solgt det 
land. Så havde vi i dag været landfaste 
med Rusland og haft næsten 10 gange 
så meget areal at boltre os på. Plus 
rensdyr, elg, ulv, bæver, bjørn, jærv, los, 
lemming, urfugl, tjur, hjerper og ryper. 
Og samer ikke at forglemme. 

En gang var det vores
Danmark fik Norge under neglene, 
da den norske kongerække uddøde i 
1387, og landet gik ind i en union med 
Danmark, i Norge populært kaldet 
”400-års natten”. Et navn de fandt på 
fordi de tydeligvis var den svagere part 
i unionen. Efter at Danmark mistede 
sin flåde under napoleonskrigene og 
yderligere var gået bankerot, blev 
Norge afstået til Sverige, og så var det 
slut på det eventyr. Stigende norsk 

De tre nordiske skovfugle, urfugl, hjerpe og ikke mindst tjur er om-
gærdet af mange myter. Væsentligst fordi de er svære at finde i de 
store skove, men også fordi de er vanskelige at jage med stående 
hund. Men det skal ikke være en undskyldning for ikke at prøve…

En ærgerlig 
forbier på tjurkok 

glemmer man 
aldrig helt.

Fakta
De norske skovfugle, 
tjur, urfugl og hjerpe 

må alle skydes fra 
10.9 til 23.12 
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JAGT

irritation over svenske bestræbelser 
på at befæste sin overhøjhed, lagde 
grunden til opløsningen af den 
norsk-svenske union i 1905, hvor den 
norske regering tilbød tronen til den 
danske prins Carl. Han var nummer 
to i den danske arvefølge efter sin 
bror kong Christian 10. af Danmark, i 
Sønderjylland mest kendt som Kette 
Kryds. Efter en folkeafstemning blev 
prins Carl udråbt til konge af Norge, og 
han tog navnet Haakon VII. 
Men nu er det jo ikke for at tage 
Norge tilbage at vi tager derop. Vi vil 
blot smage på det norske, se nogle 
fyrreskove, skyde lidt tjur, lidt urfugle 
og lidt hjerper. Det hele er muliggjort 
af storbonden Jakob Jødahl og 
skovmagnaten Pelle, i hvis skovhytte 
vi har fået lov at bo. Ikke uvæsentligt, 
medbringer vi 3 hurtiggående 
bretoner: Petit, Emma og Luna. Det 
kan næsten ikke slå fejl. 

Ankomst i mørket
Det er ud på aftenen og allerede 
mørkt, da vi når frem til Pelles 
skovhytte ved Ovlien. Der er ikke noget 
værre end at ankomme til et nyt sted 
i mørke, og hytten sku"er da også 
fælt. Her havde vi forventet en lille 
ydmyg hytte med hul i taget og das i 
baghaven. Foran os toner imidlertid en 
decideret luksushytte frem, i form at 
et helt nyt bjælkehus med alt til faget 
hørende. Luksuskøkken, fladskærm 

og to badeværelser, for nu at nævne 
et par ting. Herudover er der et nyt 
elgslagteri under opførelse, idet Pelle 
og en håndfuld venner hvert år skyder 
en del elge i området. Til gengæld er 
det ikke meget pres på skovfuglene, 
og der skydes kun nogle få af dem 
hvert år, så der skulle være rigeligt 
at tage af. Det eneste betænkelige 
islæt er ulvene, der er begyndt at 
indvandre fra Sverige. Ugen før blev 
der skudt en ulv nogle få kilometer 
fra skovhytten. Ham der skød ulven, 
måtte melde det til myndighederne, da 
hjemmesygeplejersken var på besøg 
for at kigge til den syge fader. Der har 
derfor været en større efterforskning 
af det ulovlige drab på ulven, en sag, 
der i Norge takseres til adskillige års 
fængsel. Ulvenes indvandring har 
betydet at der ikke længere er råvildt 
i området og bestanden af elge er 
gået meget ned. Men ulve er ikke 
fuglejægere, så bestanden af skovfugle 
er intakt. 

Regnfuld premiere
Den første dag tilbringer vi med at 
lede efter fugle langs vejene for ikke 
at risikere at gå vild. Skoven er på ikke 
mindre end 2500 hektar, og da vi ikke 
kender den endnu, er det bedre at 
sikre sig en vis landkending. Heller 
ikke Norge er gået fri af den megen 
regn der er faldet over Skandinavien 
de seneste måneder. Det betyder at 
terrænet er aldeles vådt, og de steder 

Aldrig er man 
gladere for sin 

hund, end efter en 
god situation hvor 

begge lykkes.

På 30 meters 
afstand holder 

han øje med at vi 
forlader skoven.

Norge i 
september er et 
himmerige for 

kantarelplukkere.
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der ser ud til at være de allerbedste for 
fuglene, viser sig at være forræderiske. 
Den smukke overflade med lyng 
og bærbuske, dækker over moser 
som ikke kan bære et menneske i 
almindelig størrelse. Vi holder os derfor 
væk fra de store myrer og koncentrerer 
os om de skovbevoksede skråninger. 
Allerede efter få minutter, får søster en 
stand på en af hundene. De befinder 
sig i en lavning tæt ved den flittige elv, 
så jeg kan kun se at svoger trækker 
an med geværet i klarstilling. Så rejser 
en fugl, men der lyder ingen skud. 
Da vi senere mødes længere fremme, 
forklarer Michael at det var en slags 
vadefugl de havde lettet, og derfor 
forblev bøssen tavs. 
Der er regn på vej de næste dage, men 
i dag er det næsten vindstille og med 
delvis solskin. Vi leder og leder efter 
fugl, hundene arbejder fornuftigt, 
men det bliver kun til et par tynde 
situationer. Det er tydeligt at vi ikke 
går de rigtige steder. Ligeså tydeligt 
er det at hundene lige skal vænne sig 
til en anden fært end når der er tale 
om fasaner og agerhøns. Alle hunde 
har adskillige markeringer, men får 
ikke sat fuglene. Det er mit indtryk at 
der er fugle i drevene, men de løber 
tilsyneladende fra hundene. Flere 
gange hører vi vinger i tykningerne 
foran os. Tættest på er Luna der står 
overbevisende i kanten af en myr. 
Da vi nærmer os, letter to urfugle 30 
meter til højre for hende. Både hun og 
vi er snydt.
Det bliver en ganske kort aften. 
Efter et større medbragt måltid og 
et par glas vin blusser vi alle om kap 
med brændeovnen. Den friske 
luft fornægter sig ikke og 
Yatzy-spillet snegler sig 
af sted uden det store 
engagement. Endelig 
kan vi komme under 
dynen og drømme om 
godt hundearbejde 
og perfekte skud. I 
morgen…

Hundene 
kommer til kort
Den anden dag er 
både mennesker og hunde lidt stive 
i koderne, og da det samtidig sætter 
ind med heftig regn, bliver det kun til 
en kort tur midt på dagen. Den tjurkok 
der, efter sigende, skulle holde til 
omkring hytten letter fra et træ på alt 
for langt skudhold. Men så har vi da 
fået bekræftet dens tilstedeværelse. 
Vi ser (eller nærmere hører) fugle der 
letter, men mønstret er det samme 
som i går: hundene kan ikke holde 
dem. Skovejer Pelle kommer på besøg 
sidst på eftermiddagen og vil gerne 
gå med os næste dag. Heller ikke 
denne dag bliver nogen stor jagtdag. 
Generelt får vi en del stande, men de 
er kun kortvarige og usikre. Jeg skyder 
forbi på en hjerpe der skruer sig bagud 
mellem stammerne, og Michael skyder 
forbi en urkok på tilsvarende vis. Det 
er naturligvis ærgerligt, men humøret 
er stadig højt, især da Dorte har samlet 
en del kantareller, og derved kan 
give frokosten et ordentligt pift. Om 
eftermiddagen har vi flere fugle på 
vingerne, men altid for langt ude. Men 
vi har set fugle og er optimistiske, især 
hvis regnen skulle stoppe og vejret 
blive bedre. En lille solstribe og en let 
vind ville være en stor hjælp. 

Endelig på tavlen
Næste morgen må vi igen konstatere 
at det har regnet bravt hele natten, 

men ud på formiddagen klarer 
det op og vi søger straks op mod 

en stor nyskovning som Pelle har 
fortalt om. Allerede inden vi slipper 
hundene kommer en tjurkok på 
tværs i den sædvanlige afstand, altså 
60 meter. Emma får en stand langt 
fremme, men lykkes tilsyneladende 
med at holde fuglen. Da jeg langt 
om længe kommer frem og giver 
rejseordre, bliver hun imidlertid igen 
usikker og går langsomt frem. Så letter 
der en fugl. Det ville være synd at sige 
at det er nogen præcis rejsning, for 
den tager til vingerne mindst 30 meter 
foran hende. Men jeg er fulgt med 
hende i noget der minder om hurtig 
gang, og er tættere på fuglen end 
hende. Den store tjurkylling stryger 
lavt hen over de sorte træstubbe, men 
bliver indhentet af en ladning hagl. 
Sekunder senere er jeg fremme hvor 
den slog i lyngen, men kan kun finde 
en bunke !er. Emma går frem for at 
finde den, men Petit er kommet til og 
kan snart efter forsøge at snige sig 
forbi mig med tjuren i et fast greb i 
munden. Ingen tvivl om at han helst vil 
aflevere sin fangst til søster…
Vi holder en fortjent pause og kan 
glæde os over at turens første stykke 
vildt er på tasken. Så er det altså 
ikke helt umuligt at jage skovfugl 
med stående hunde og uerfarne 
skovfuglejægere. Senere har vi 
flere fugle i luften, herunder en flot 
tjurkok som vi ikke lykkes med. Under 
middagen, der består af mørbrad 
og aldeles nylavet tyttebærsyltetøj, 

kommer vi frem til at vi har set 18 
fugle denne dag.

Vi er blevet  
meget klogere
Sidste morgen står 
vi op til øsende 
regnvejr. En stor 

sku"else. Havde vi 
vidst den første dag 
hvad vi ved nu, ville 
vi have udnyttet 

Langt om længe 
lykkedes det for 

Michael og Luna at 
få skudt en urfugl.

Tjurkylling
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hunde og terræn meget bedre og 
sikkert skudt en del fugle fra starten. 
Siden har det regnet hver nat og de 
fleste lyse timer, hvilket har gjort det 
svært. Skovvejene er somme steder 
helt borteroderet af vandet. Vi tager 
gårsdagens succesfulde skovning 
igen, men i dag er der kun få fugle, 
og der kommer ingen chancer for 
at forøge udbyttet. Senere finder vi 
et sted længere mod nord hvor der 
er en stor myr der ikke er alt for våd. 
Luna arbejder ihærdigt på en fugl, 
der dog snyder hende. Hundrede 
meter længere fremme og lidt ude 
til højre, finder Emma den igen og 
tager en fast stand. Da jeg giver 
rejseordre kommer en udfarvet urkok 
i luften. Straks kan jeg mærke at jeg 
rammes af urfuglefeber. Tilmed flyver 
den desværre lige frem, holder sig 
lavt, zigzagger, dækker sig ret godt 
i buskene og jeg bommer to gange, 
til stor fortrydelse for både Emma og 
mig selv. Senere bommer jeg på en 
tjurkok, så det er ikke kun hundene 
der har det svært med disse skovfugle. 
Til gengæld er der triumf ovre hos 
Michael, der lykkes med at skyde en 
urkok. Den er dødskudt i første skud, 
men nu tager vi ikke flere chancer og 
han når at skyde den en gang mere 
inden den lander med et blødt bump i 
myren. Så lykkedes det alligevel for os 
begge at komme på tavlen inden det 
bliver tid til at gøre klar til hjemrejsen. 

Så vinker de farvel til os
Næste morgen kører vi de fire 
kilometer der er ud til hvor landevejen 
begynder. Hundrede meter før den 
hullede asfaltvej, går to tjurhøner ret 

foran mig. Jeg får skudt 
kameraet af, mens 

de begge vender mig 
ryggen og går væk. Den 

ene går til højre og letter 
tungt. Den anden forsvinder 

ned i vegetationen til venstre. 
Lige som jeg sætter bilen i gang 

igen, får jeg øje på tjurkokken der står 
30 meter inde i skoven. Stolt og strunk 
holder han øje med mig og forventer 
at jeg nu kører videre. Da jeg stopper 
anden gang bliver det for meget for 
ham. Han strækker hals, drejer sig mod 
højre og letter elegant for få sekunder 
senere at være borte. ”Dette er mit 
revir, de to høner er mine og hvis du 
kommer igen til næste år kan du stadig 
finde mig her”, tænker jeg han tænker. 
”Men tro ikke at det bliver nemt, for jeg 
vil give dig kamp til stregen og nogen 
tjursteg skal du ikke sætte næsen op 
efter”.

Tjur 
Tjuren er også kendt som skovgrouse, 
og udgør det største medlem af 
grouse-familien. Hanen kan opnå en 
længde på op til 115 centimeter og 
veje op til 6 kilo. Hønen vejer kun det 
halve. Tjuren er ikke nogen elegant 
flyver på grund af sin kropsvægt og 
korte, afrundede vinger. Til gengæld 
frembringer vingerne en tordnende 
støj når de letter. Tjuren lever af en 
række knopper, blade, bær, insekter 
og græsarter. Om vinteren æder 
de hovedsageligt nåle og skud fra 
fyrretræer, grantræer og ind imellem 
løvtræer. Bestanden i Skandinavien 
og Østeuropa er ikke truet, men i 
Skotland er det gået kraftigt tilbage for 
tjuren. Tjuren er vanskelig at jage med 
stående hund, idet den gerne forsøger 
at løbe fra hunden. Og med de lange 
ben, løber den stærkt og langt. 
Inkarnerede jægere siger således at 
når hunden har stand, så går du en 
kilometer længere frem – og der letter 
fuglen. 

Urfugl 
Kokken er 55 centimeter lang og 
vejer mellem 1 og 1,5 kilo, mens 
hønen er noget mindre. Især kokken 
er karakteristisk med dens helt sorte, 
blåskinnende !erdragt og den lange 
lyrehale der er hvid på undersiden. 
Urfuglen lever helst i nåleskove 
med moser og rydninger, lyngheder 
og højmoser. Føden består især af 
birkeknopper, men også knopper 
fra andre træer samt bær, frø og 
forskellige urter indgår i føden. Fuglen 
findes over store dele af Norge, Sverige 
og Finland, men blev erklæret uddød 
i Danmark i 2001. Herudover er der en 
stor bestand i Rusland, Baltikum og 
videre østover gennem Asien. Mod 
vest findes den i Skotland, hvor den 
kaldes black grouse. Udover hannens 
prægtige !erdragt er urfuglen især 
kendt for hannernes ”spil” i yngletiden, 
hvor hannerne mødes indenfor et ret 
lille område (spillepladsen) og gør sig 
til. Urfuglen er en udpræget standfugl, 
som kun sjældent bevæger sig over 
større afstande. 

Hjerpe
Et af de mindste medlemmer af 
skovhønsefamilien, idet den har samme 
størrelse som en agerhøne. Den yngler 
i hele det nordlige Europa og Asien i 
tæt, fugtig, blandet nåleskov og er ret 
almindelig i Sverige og Norge. Både 
kokke og høner har næsten samme 
størrelse og voksne fugle vejer kun 
omkring 400 gram og har en længde 
på 35 cm. Hjerpen kan kun vanskeligt 
forveksles med andre fugle på grund 
af dens størrelse. Hjerpen skønnes 
i tilbagegang i store dele af dens 
udbredelsesområde. Den er et skattet 
jagtobjekt på grund af sit fine kød.
Når hjerpen lettes, flyver den sjældent 
særligt langt, og har tendens til at 
sætte sig i et træ i nærheden inden den 
flyver videre. Den er derfor normalt 
ikke særlig svær at jage og kaldes ofte 
for ”tjurjægerens trøst”.

Tekst og foto: Per Kau"mann

Sådan ser en 
beskeden 

skovhytte ud i 
oliekongernes

 rige.
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BIOLOGI

Albinisme blev første gang 
videnskabeligt beskrevet i 1908 af lægen, 
Sir Archibald Garrod, med følgende 
maleriske beskrivelse: ”I Africa !ndes der 
negre, der er Hviide, lige til man skyder 
dem. Da bliver de Røde mange steder. 
I vort gamle Engeland !ndes dog også 
Hviide, der er Hviide. Dem skyder man 
ikke. Man ved ei hvorfor…” 
Men vi skal meget længere tilbage i 
historien, for allerede i de såkaldte 
dødehavsruller*, nævnes albinisme: 
”Thi de kendes på deres røde øjne, deres 
blege hud og deres gule tænder. Og I skal 
vide, at de er albinoer og må jages om 
efteråret.”
Om dåhjorten på forrige nummer af 
JAGT & JÆGERES forside, er en ægte 
albino, vides ikke med bestemthed. 
Albinodyr bliver ofte udstødt af 
flokken, da de simpelthen skiller sig for 
meget ud. Vores hvide dåhjort, som er 
fotograferet på Romsø, ser dog ud til at 
stortrives i fællesskabet. 
Albinisme (albus - latin - hvid) er en 
gendefekt bæreren fødes med og som 
medfører manglende pigment eller 
en reduceret evne, til at danne nok 

pigment. Albinisme kan man altså lide 
af i større eller mindre grad. Har et 
menneske eller dyr en fuldt udviklet 
albinisme, kaldes tilstanden generelt 
for: Albino. 
Albinisme findes i to hovedgrupper. 
En, hvor der totalt mangles pigment, 
og en, hvor o"eret lider af manglende 
evne til at producere nok pigment, så 
sygdommen eksempelvis kun anes, 
som en pigmentfejl i øjet.
Dyr, der lider af albinisme i forskellige 
grader, har som regel en påfaldende 
lys pels. Vi kender alle til hvide mus 
eller hvide kaniner, som med deres 
røde øjne ikke lader nogen i tvivl om, 
at her er et ægte albinodyr. Er dyret 
ikke en ægte albino, ville øjnene kun 
være pigmenteret røde- og pelsen 
oftest bare lysegrå.
I Norge går dagliglivet næsten i 
stå, når elgjagten går ind. Det fik 
danskeren Ole, at føle, da han i 2011 
skød ”albino-elgen”, Albin. Albin var 
på det tidspunkt kendt og elsket af 
alle i det ellers så elgjagtglade land, 
men konsortiet, der lagde areal til 
ham, havde glemt at give Ole besked 
om, at fik han en meget lys elg på 
sigtekornet, var det højst sandsynligt 
Albin, og ham, ja – ham, skød man 
altså bare ikke. 
Albin var ikke en ægte albino; tilmed 
var hans lyse pels camoufleret af 
mudder mikset med urin. Med 
kønshormonerne huserende under 
gevirerne skraber elgtyrene i det 
tidlige efterår et såkaldt ”sølehul” et 
passende lavt sted i terrænnet og 

urinere energisk i resultatet! Herefter 
parfumerer de sig lige så energisk ved 

at rulle sig i sølet, og så er det ud og 
støve de elgkøer op, som er brunstige 
nok til, at lade sig lokke af hørmen fra - 
en virkelig lækkert duftende Tyr!
Så, altså – vores Albin kom intetanende 
på sine frierklove, spankulerende ind 
i Oles synsfelt! Ole lod skuddet 
gå - Albin åndede ud, og 
så startede balladen! 
Mediebilledet nåede 
uanede højder i 
forargelsen over, at 
Albin skulle dø for en 
hensynsløs jægers 
kugle! Ole blev lagt 
for had, og det, i 
en sådan grad, at 
han følte sig truet på 
livet! Men, i orkanens 
øje kom eventyreren 
og storvildtjægeren, 
jagtskribenten Freddy Wul"*, sin 
uheldige landsmand til undsætning, 
med følgende bramfri støtteerklæringer: 
- De der bonderøve, der har gået og 
passet den hvide elg, skulle da have 
fortalt, at den ikke måtte skydes! Jeg har 
aldrig selv skudt en hvid elg, men hvis 
jeg havde købt en tilladelse til at skyde 
en elgtyr og der var kommet en hvid af 
slagsen gående, så havde jeg da skudt 
den. Men havde man fortalt mig, at der 
var en hvid elg i området, havde jeg 
da nok ladet være, siger Freddy Wul", 
men begrunder i øvrigt, at en død, hvid 
elg, ikke er noget at beklage sig over. 
Hvide dyr klarer sig generelt dårligt i 
naturen, og grunden til, at Albin havde 
levet så længe, formentlig kun er den, 
at ulvebestanden i Norge, er så lav, som 
den er. 

Albino – albino...
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Blandt såkaldt hvide folkeslag regner 
man med at forekomsten af albinisme 
er 1 pr. 17.000. Overraskende nok, er 
forekomsten af albinisme i Afrika oppe 
på 1 pr. 4000. I Afrika er albinisme 
og overtro tæt knyttet sammen, og 
det i en grad, så det er livsfarligt at 
bære sygdommen. Fiskere i Afrika tror 
nemlig, at væves der hår fra en albino 
ind i deres net, øger dette chancen for 
succes med fangsten, ligesom mange 
troldmænd/medicinmænd i Afrika 
stadig er af den opfattelse, at medicin 
tilsat ekstrakter fra knogler og blod, 
hud og hår fra albinoer, øger syges 
helbredelse.
I efteråret 2009 dømte en højesteret i 
et afrikansk land tre mænd til døden 
for drabet på en teenagedreng, der 
led af albinisme. Hos en af de dømte 
fandt man begge drengens ben. Prisen 
for en hånd fra en albino skønnes at 
ligge på 12.000 kr. Det yngste kendte 
drabso"er var et barn på syv måneder! 
I alt kender man o#cielt til drab 
på 53 albinoer i Afrika siden 2007, 
men der regnes med store mørketal 
- så store, at Tanzanias præsident 
under pres fra UNICEF, har beordret 
absolut nultolerance for ethvert 
brug af legemsdele fra albinoer, til 
helbredende magi. 

*Dødehavsrullerne, er 9oo delvis 
velbevarede manuskripter, som blev 
fundet mellem 1947 og 1956 i en 
række forskellige klippehuler i en 

stenørken ved Det Døde Hav, kun en 
snes kilometer fra Jerusalem. Rullerne 
er ca. 2000 år gamle og er af jødisk 
oprindelse fra perioden, hvor Det 
Gamle Testamente tog form og det 
Ny Testamente endnu ikke var blevet 
til. Det absolut meget interessante 
spørgsmål må lyde, om Jesus Kristus, 
bliver omtalt i Dødehavsrullerne, 
da disse jo, som nævnt, er af jødisk 
oprindelse - og Jesus var selv jøde. 
Men da rullerne er skrevet før Jesus 
blev født, er han selvsagt ikke nævnt, 
så rullerne belyser altså kun den 
jødiske kultur, som den tidligst kendte 
kristendom opstod i. Sammenfattende 
er sygdommen/tilstanden albinisme, i 
sin visualiserede form altså beskrevet i 
en eller flere af disse Dødehavsruller.

*Freddy Wul", også kaldet Danmarks 
vildeste eventyrer, besluttede 
tidligt i livet at jagt simpelthen var 
så fascinerende, at han lige så godt 
kunne forsøge at leve af fascinationen. 
Det gjorde han bl.a. som mangeårig 
jagtskribent for magasinet: Ugens 
Rapport. I barndomsårene vidste 
Freddy ikke noget bedre end at fiske 

og bliver i det hele taget så betaget af 
natur, at han, under et senere ophold 
på Grønland beslutter at han fremover 
vil leve af, at være jæger. Og det blev 
ikke bare ved drømmerierne. Passionen 
for jagt fører Freddy til New Zealand, 
hvor han får arbejde som statsansat 
jæger- og apropos, hvide dyr, får han 
til opgave at reducere ørigets (268.680 
km2) alt for store bestand af hvide 
kronhjorte; hjorte, som ikke er albinoer 
og som ikke oprindeligt har levet på 
øerne, men er indførte, og på grund 
af indavl, er genetisk forstyrrede. Jeg 
erindrer tydeligt, i førnævnte Ugens 
Rapport, Freddy Wul"s sprogsaftige 
og dramatiske beskrivelser fra især 
hans tid på New Zealand. I sin bog: 
Professionel Jæger, beskriver Freddy 
detaljeret, hvordan han globalt 
udfordrede alt jagtbart vildt, og alt, 
som i øvrigt kunne udfordres – Og som 
blev det!

Hans D. Egeskjold
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Forventningens glæde
Det er altid svært med premierer. Alle 
glæder sig meget. Alle taler meget om 
det. Med alle de sociale medier til at 
køre en stemning op, så er det faktisk 
oplagt, at det kun kan blive en sku"else. 
Og det er det jo så ofte. Man kommer 
ud d. 1. september, og så er der ingen 
vind, alt for meget varme og fuglene 
er der enten ikke, eller også flyder de 
meget højt, da vinden ikke presser dem 
ned. Men sådan gik det ikke i år!

En ny begyndelse.
Jeg havde endelig i år fået taget mig 
tid (og taget mig sammen) til at få lavet 
et ordentligt skjul nede ved den store 
sø. Faktisk havde jeg i samråd med 
snarrådige mennesker (min far bl.a.), 
fået lavet et sæde, hvor jeg ved hjælp 
af en nedgravet spand, kunne have 
fødderne nede i jorden, og med et låg 
over spanden, som kunne tippes, så det 
blev til et ryglæn, som man kender det 
fra sandkasser med låg. Det skulle have 
sin debut, og det virkede perfekt. 
På turen derop havde jeg godt lagt 
mærke til, at de lovede en hel del vind, 
og det så faktisk ud som om, det kom 
helt rigtigt, så fuglene ville komme ud 
over den side, hvor mit skjul ligger. Det 
var teorien, nu kom praksis.

Solens stråler
Da jeg gik de små 1 km ned til skjulet, 
var det stadigvæk mørkt, men månen 
gjorde det fint, så det var let at se. Vejret 
var varmt, men med den kraftige vind, 
kunne man godt mærke, at efteråret 

snart ville komme. Da jeg havde sat 
lokkerne ud, fået lænset spanden, 
og sat mig tilrette, var det vanskelligt 
ikke at nyde naturen, når den var 
allerflottest. Og det blev bedre endnu. 
For kun ganske kort tid efter kom solen, 
stille op i horisonten, og det var et skue. 

Fugle i luften
Ja, det er jo dem, man venter på, og jeg 
kunne høre gæssene tale sammen på 
søen, ikke mere end 50 meter borte. 
Ænderne var startet, men de var svære 
at se, så dem lod jeg gå. Så kom den 
første gås ud, og spejdede, og vendte 
tilbage. Derefter begyndte gæssene 
at komme i buketter. Temmelig store 
buketter og stadigvæk lidt for høje, 
men et par hundrede var der nok fløjet 
væk, før det var helt lyst. Det blev helt 
lyst, og så kom det store træk. Omkring 
3000 gæs lettede på en gang, og gjorde 
himlen sort. Det var et fantastisk syn, og 
de ville gerne ud i min side. Efter en del 
venten var der en flok, som var lave nok, 
og der fandt jeg en gås. Den blev til en 
mere lidt senere, for gæssene blev ved 
med at komme. Sådan gik det i 1$ time, 
hvor der konstant var fugle i luften, men 
når der først er skudt til gæs, er resten 
ofte kloge nok til at gå lidt højere, og 
sådan var det også i dag. Ænderne var 
dog ikke så snedige. 2 af dem måtte 
bide i græsset.  

Nye fugle
Midt mellem alle de andre fugle kom 
der pludselig flere regnspove. Det er en 
flot fugl, som jeg nærmest kun har set 

på billeder. Duerne var også startet, og 
flere gange var geværet på vej til kind, 
før jeg kom i tanke om, at der er noget 
tid endnu, før de er lovlige. Vanens magt 
og det er nu underligt ikke at skyde 
duer i september på jagt. Kragerne var 
også i gang, og en enkelt af dem var så 
uforsigtig at komme tæt på. Den slog 
en baglæns kolbøtte i luften, og blev 
liggende. Min første sortkrage i år.
Med alle de fugle og et meget blandet 
udbytte, så kunne dagen ikke blive 
bedre, og dog!

Den store finale
For midt imellem alle de andre fugle 
var der den sidste time en del små fugle 
med lange næb, som nu kom lidt rundt. 
Dobbeltbekkasiner, og de fløj hurtigt 
og kort, før de kastede sig. Endelig kom 
chancen, og jeg skød. Men, men, sådan 
en 2’er patron har nogle lidt for store 
hagl til sådan en lille fugl, så den fløj fint 
videre. Og så alligevel, for kort tid efter 
kom endnu en bekkasin, og den gik 
ned i første skud. Min første bekkasin – 
nogensinde! Jeg har gået på jagt i over 
25 år, og skudt efter bekkasiner i mere 
end 20 år, og så lige netop i dag, hvor 
jeg ikke var voldsomt godt skydende, 
faldt en af de mindst fugle vi må skyde, 
ned. Det var en fantastisk afslutning på 
en dejlig premiere.
Da jeg gik tilbage til bilen, kunne jeg 
blot kigge ned over det fantastiske 
vand, som jeg har fået lov til at opleve 
og gå på jagt på. Det er et privilegium.

Tekst og foto: Morten S. Knudsen

En dejlig premiere 
Som små raketter kom bekkasiner pludseligt frem over min højre skulder, var der flere?
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Efterars

Efterårsjagt hos Knud, Mogens og 
Erling d. 1. oktober.

Der blev trukket lod om de 6 skydestiger, 
og vi !k at vide, at der måtte skydes, 
hvad jagtloven tillader.

Så blev det endelig den første 
oktober, dagen hvor vi skulle mødes 
ude ved Mogens til morgenka"e 
og rundstykker. 14 m/k mødte 
forventningsfulde op. Der blev hilst på 
nogle, som man ikke havde set siden 
sidste jagt i december.
Snakken gik lystigt under ka"en, 
det var rigtig hyggeligt. Der blev 
skålet på en god sæson, slået på� 
glasset og parolen lød, at der måtte 
skydes, hvad jagtloven byder, dog var 
fasanhøner fredet. Vi fik lidt ekstra tøj 
på�, da det fugtede lidt. Først skulle 
Knuds skov drives igennem. Jeg skulle 
sætte skytter af langs skovkanten, og 
Knud tog resten med som bag- og 
endeposter. Hundefolkene gik om på 
den anden side og drev fra øst mod 
vest. Der var tre rådyr, hvoraf det ene 
var en pæn buk, men der blev ikke 
skudt noget i denne såt. Alle samledes 
nede for enden mod åen som løber 
neden for  Mogens’ stykke.
Mogens og jeg blev enige om, hvor 
skytterne skulle sættes af og hvor 
mange, Mogens skulle have med om 
på vestsiden af skoven. Skytterne 
blev sat af, og hundefolkene startede 
nede i engen langs åen. Da de var 
knap halvvejs igennem engen, hørte 
jeg noget pusle bag mig. Det var en 
kronhjort, der kom skråt igennem 
skoven og ud på engen, men jeg 
kunne ikke komme til at skyde, da 

jeg så skulle skyde 
ind i skoven over 
mod de andre skytter. 
Kronhjorten drejer op på 
marken over mod Knud, 
som skyder den. En skytte 
kommer løbende inde i skoven 
og spørger, om jeg fik den? Det 
gjorde jeg jo ikke, så gik han tilbage, 
hvor han kom fra. Hundefolkene kom 
op fra engen og drev nu skoven fra 
engen mod nord. Efter et stykke tid 
råbte min nabopost og vinkede og 
forsvandt, så jeg tænkte: Hvad har 
han gang i? Jagten er jo ikke var forbi 
endnu, for hundefolkene var jo ikke 
kommet tilbage i det sidste stykke 
skov.
 
Men nu kunne jeg se, at folk begyndte 
at samle sig over hos Knud. Jeg ventede 
lidt, hvorefter jeg gik derover, hvor 
hjorten lå ca. 20 m fra, hvor Knud stod.
Der blev ønsket tillykke og taget 
billeder, og det viste sig nu, at det var 
Knuds søn Morten, som havde skudt 
til hjorten og ramt den i køllen. Det var 
også ham, som havde forladt sin post 
inden jagten var forbi og havde været 
omme ved mig.
De fik hjorten slæbt hjem, og det 
var blevet høj middag. Jeg spurgte 
hundefolkene, hvem der havde stoppet 
jagten, men det vidste de ikke. Folk 
var begyndt at komme da de skulle til 
at gå igennem det sidste stykke skov. 
Jeg spurgte så Mogens, om han vidste, 
hvem der havde stoppet jagten, før den 
færdig? Det gjorde han ikke, men det 
ville han finde ud af.
Alle samledes inde i værkstedet til 
middagsmad. Her spurgte Mogens, 
hvem der havde stoppet jagten 
og forladt sin post, før der var 
blæst af? Det viste sig at være 
Morten sammen med de 
andre omme på østsiden, 
som var gået, og der blev 
uddelt en reprimande!
Der blev snakket og 
skålet tillykke til Knud 

med hjorten. Vi fik maden overstået 
og skulle så videre i Erlings skov. Han 
havde siddet og fordelt posterne, 
mens vi spiste. Omme i skoven blev 
skytterne sat af langs skovkanten mod 
vest og nogle som bagposter.
Jagten var godt i gang, da der kom et 
rålam ud til mig. Det var meget lyst 
i det i det høje, gule græs. Lammet 
vendte og løb tilbage, hvor det kom 
fra, men nu kom hundene længere 
over, og der blev skudt ved siden af 
mig. Det var Michelle, som havde 
skudt et lam, og det var hvad det blev 
til, da jagten var forbi kort efter, og alle 
samledes på marken. Der blev sagt 
farvel og på gensyn i næste måned.

Jagt i Ry hos Mogens  
den 13. oktober 
Det er så den anden jagt i efteråret, og 
vi skal mødes 15 jagtkammerater på 
Klostervej ved hytten eller rettere hvor 
hytten lå, da den er blevet !ernet for 
at gøre plads til en ny hytte. Mogens 
og jeg blev enige om at spænde et reb 
op mellem to store ege og så hænge 
en stor kornpresenning op, så vi kunne 
sidde i tørvejr, hvis det begyndte at 
regne.

Efterårsjagt 
 

Hos Knud, Mogens og Erling 
den 1. oktober 2012 

 
Så blev det endelig den første oktober, dagen hvor vi skulle mødes ude ved Mogens til morgenkaffe 
og rundstykker. 14 m/k mødte forventningsfulde op. Der blev hilst på nogle, som man ikke havde 
set siden sidste jagt i december sidste år. 
Snakken gik lystigt under kaffen, det var rigtig hyggeligt. Der blev skålet på en god sæson, der blev 
slået på glasset og parolen lød, at der må skydes, hvad jagtloven byder, dog var fasanhøns fredet. 
Vi fik lidt ekstra tøj på, for det fugtede lidt. Først skulle Knuds skov drives igennem. Jeg skulle 
sætte skytter af langs skovkanten, og Knud tog resten med som bag- og endeposter. Hundefolkene 
gik om på den anden side og drev fra øst mod vest. Der var tre rådyr, hvoraf det ene var en pæn 
buk, men der blev ikke skudt noget i denne sået. Alle samledes nede for enden mod åen som løber 
QHGHQ�IRU�0RJHQV¶�VW\NNH� 
Mogens og jeg blev enige om, hvor skytterne skulle sættes af og hvor mange, Mogens skulle have 
med om på vestsiden af skoven. Skytterne blev sat af, og hundefolkene startede nede i engen langs 
åen. Da de var knap halvvejs igennem engen, hørte jeg noget pusle bag mig. Det var en kronhjort, 
der kom skråt igennem skoven og ud på engen, men jeg kunne ikke komme til at skyde, da jeg så 
skulle skyde ind i skoven over mod de andre skytter. Kronhjorten drejer så op på marken over mod 
Knud, som skyder den. En skytte kommer løbende inde i skoven og spørger, om jeg fik den? Det 
gjorde jeg jo ikke, så gik han tilbage, hvor han kom fra. Hundefolkene kom op fra engen og drev nu 
skoven fra engen mod nord. Efter et stykke tid råbte min nabopost og vinkede og forsvandt, så jeg 
tænkte: Hvad har han gang i? Jagten er jo ikke var forbi endnu, for hundefolkene var jo ikke 
kommet tilbage i det sidste stykke skov.  
 

 

blev enige om at spænde et reb op mellem to store ege, hvor tøjsnoren var og så hænge en stor 
kornpresenning op, så vi kunne sidde i tørvejr, hvis det ville regne.  
Vel mødt på den nye parkeringsplads, der er blevet anlagt, fik vi reb og presenning spændt op og 
fundet en svær gren til midtestolpe, og så havde vi et dejligt tørt sted at opholde os. 
Kl. 09.00 var vi samlet alle M/K til rundstykker, som Hans havde med, kaffe og en lille en til 
halsen. Det kunne også godt gøres bevendt, da det regnede næsten lige fra vi kørte fra Billund, men 
det kunne nu ikke tage det gode humør fra os, og der blev rigtig hygget og spist rundstykker og 
skålet en gang, hvorefter der blev holdt parole og sagt fem minutter til afgang. 
 

Mogens og jeg blev enige om at 
drive, som vi plejede, hvor 
skoven bliver delt i fire såter. 
Mogens tog en mand og 
hundefolk med til bagposten, og 
jeg skulle så sætte resten af langs 
skovkanten og på lyngvejen og 
op i bøgeslugten. Her står vi med 
front mod drevet og bytter så 
over på den anden side når drevet 
er slut i første såt. Herefter går 
bagposterne og dem fra lyngvejen 
så med hundefolkene  
til modsat ende, hvorfra de driver 
mod bøgeslugten igen, og når 
drevet er færdigt, mødes alle i 
bøgeslugten. 
I første såt blev der skudt til en 
sneppe, som fløj lykkeligt videre. 
Én kunne ikke skyde, da der er 
noget, der hedder en sikring, som 
skal slås fra.. En så en hare men 
skød forbi. Han havde ikke taget 
højde for, at skrænten er rigtig 
stejl. En skød til et rådyr, men da 
skuddet gik, var der en rigtig stor 
eg, der kom i skudlinjen. Men der 
blev skudt et bukkelam, i den 

anden såt blev der ikke skudt noget. 
Søsåten blev drevet af på samme måde som sidste år, hvor vi prøvede at dele den op i to såter og 
drive den af som på den anden side. I tredje såt blev der skudt en ræv og en sneppe. I sidste såt blev 
der ikke set noget, og jagten blev blæst af og der var samling ved teltet.  
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Vel mødt på den nye parkeringsplads, 
der er blevet anlagt, fik vi reb og 
presenning spændt op og fundet en 
svær gren til midtestolpe, og så havde 
vi et dejligt tørt sted at opholde os.
Kl. 09.00 var vi samlet alle M/K til 
rundstykker, som Hans havde med 
plus ka"e og en lille en til halsen. Det 
kunne også godt gøres bevendt, da 
det regnede næsten lige fra vi kørte fra 
Billund, men det kunne ikke tage det 
gode humør fra os, og der blev rigtig 
hygget og spist rundstykker og skålet 
en gang, hvorefter der blev holdt 
parole og sagt fem minutter til afgang.
Mogens og jeg blev enige om at drive, 
som vi plejede, hvor skoven bliver 
delt i fire såter. Mogens tog en mand 
og hundefolk med til bagposten, og 
jeg skulle så sætte resten af langs 
skovkanten og på lyngvejen og op 
i bøgeslugten. Her står vi med front 
mod drevet og bytter så over på den 
anden side når drevet er slut i første 
såt. Herefter går bagposterne og dem 
fra lyngvejen så med hundefolkene
til den modsatte ende, hvorfra de 
driver mod bøgeslugten igen, og 
når drevet er færdigt, mødes alle i 
bøgeslugten.
I første såt blev der skudt til en sneppe, 
som fløj lykkeligt videre. Én kunne ikke 
skyde, da der er noget, der hedder en 
sikring, som skal slås fra! En så en hare, 
men skød forbi. Han havde ikke taget 
højde for, at skrænten er rigtig stejl. 
En skød til et rådyr, men da skuddet 
gik, var der en rigtig stor eg, der kom 
i skudlinjen. Men der blev skudt et 
bukkelam og i den anden såt blev der 
ikke skudt noget.
Søsåten blev drevet af på samme måde 
som sidste år, hvor vi prøvede at dele 
den op i to såter og drive den af som 
på den anden side. I tredje såt blev der 
skudt en ræv og en sneppe. I sidste såt 
blev der ikke set noget, og jagten blev 
blæst af og der var samling ved teltet.
 
I alt fik vi en ræv og et bukkelam. Ikke 
så ringe endda, når man tager vejret i 
betragtning. Regnen silede ned under 

hele jagten. Nå pyt, nu skulle vi 
til den sikre såt.
Der blev spist med stort velbehag 
og skålet med den heldige jæger. 
Det viste sig at være samme mand, 
som havde skudt ræv og lam. Der 
blev hygget og fortalt jagthistorier, 
nogen sande og andre ikke helt rene i 
kanterne, men hyggen var der, selvom 
vi måtte sidde ude og ikke i hytten, 
som vi plejede, men ellers skulle vi jo 
havde siddet i bilerne, og så havde al 
hyggen været regnet væk.
Det var så den jagtdag, og der blev 
sagt farvel og tak for en dejlig dag og 
på gensyn næste gang.

Jagt hos Knud, Mogens og Erling 
den 3. november
Det er så den anden jagt hos Knud, 
Mogens og Erling, hvor vi mødtes 16 
M/K til morgenka"e og rundstykker 
med en lille skarp. Mogens holdt 
parolen, da Erling var kørt igen lige 
efter rundstykkerne, da han skulle 
hjem og til begravelse. Vi måtte skyde, 
hvad jagtloven tillader, og så var der 
ti minutter til at få det sidste ka"e 
drukket, inden vi skulle af sted over 
i Knuds skov først. Knud tager et par 
ri"elskytter med, og jeg skal sætte 
resten af op langs skoven.
Hundefolkene starter øst fra, som vi 
plejer. De kommer igennem skoven, 
og der bliver blæst af og vi samles 
nede ved enden af skoven. Der blev 
ikke skudt noget, men der blev set 
et par rådyr. Mogens og jeg snakker 
om, hvordan vi skal fordele skytterne 
og bliver enige om, at jeg tager 
seks mand med, og han tager de 
resterende med om på den anden side 
af skoven og sætter dem af ned langs 
skovkanten mod engen.
Hundefolkene starter nede i engen fra 
øst og driver engen og nyplantningen 
igennem i et drev. Herefter driver de 
skoven igennem, først mod nord og så 
mod syd og slutter nede ved engen, 
hvorefter jagten blæses af, og der er 
samling hjemme på gårdspladsen. Der 

blev 
set et 

par rådyr 
i det sidste stykke og skudt til en 
sneppe nede i engen, men den fløj 
videre.
Så er det blevet middag, og vi går ind i 
værkstedet og spiser vores medbragte 
mad. Snakken går lystigt, lige indtil 
Mogens meddeler, at det er tid at 
bryde op og køre om i Erlings skov. Jeg 
får at vide, at jeg skal sætte af, da Erling 
endnu ikke er kommet tilbage.
 Vi snakker alle om, hvordan vi skal 
sætte af og bliver enige om at sætte 
af som sidste gang med nogle små 
ændringer, da der var et par nye med. 
Efter at have sat af kontaktede jeg 
hundefolkene og sagde, at vi var på 
plads. 
De startede, og der gik ikke lang tid, 
før der lød skud flere steder i skoven. 
Hundene kom igennem, og jagten 
blev blæst af og der var samling ned 
til den store vej. Her lå en ræv og en 
hare, og der var skudt til en hare mere, 
som var forsat. En af hundefolkene 
havde skudt to skud til et stykke 
råvildt, så der blev sendt bud efter en 
schweisshund. De fandt dyret død, 
skudt i hoved og lunger ca. 50 meter 
til venstre for, hvor de havde gået - en 
lykkelig udgang på jagten. Der blev 
sagt farvel og på gensyn i 
december til den sidste 
jagt herude.

Jagt i Ry hos Mogens  
den 24. november 
Vi skal mødes 13 jæger 
M/K til den sidste jagt 
i Ry i år. Mogens havde 
rundstykker med, og der 
blev spændt et stykke reb 
op og lagt en presenning over som 
sidst. Denne gang havde de fået støbt 
fundament til den nye hytte, så der 
sker da lidt.
Alle mødtes. En enkelt havde vi ikke 
hørt fra, men vi fik rundstykker og 

skulle af sted over i Knuds skov først. Knud tager et par riffelskytter med, og jeg skal sætte resten af 
op langs skoven. 
Hundefolkene starter øst fra, som vi plejer. De kommer igennem skoven, og der bliver blæst af og 
vi samles nede ved enden af skoven. Der blev ikke skudt noget, men der blev set et par rådyr. 
Mogens og jeg snakker om, hvordan vi skal fordele skytterne og bliver enige om, at jeg tager seks 
mand med, og han tager de resterende med om på den anden side af skoven og sætter dem af ned 
langs skovkanten mod engen.  
Hundefolkene starter nede i engen fra øst og driver engen og nyplantningen igennem i et drev. 
Herefter driver de skoven igennem, først mod nord og så mod syd og slutter nede ved engen, 
hvorefter jagten blæses af, og der er samling hjemme på gårdspladsen. Der blev set et par rådyr i det 
sidste stykke og skudt til en sneppe nede i engen, men den fløj videre. 
Så er det blevet middag, og vi går ind i værkstedet og spiser vores medbragte mad. Snakken går 
lystigt, lige indtil Mogens meddeler, at det er tid at bryde op og køre om i Erlings skov. Jeg får at 
vide, at jeg skal sætte af, da Erling ikke er kommet tilbage. 
 

 
 
Vi snakker alle om, hvordan vi skal sætte af og bliver enige om at sætte af som sidste gang med 
nogle ændringer, da der var et par nye med. Efter at have sat af kontaktede jeg hundefolkene og 
sagde, at vi var på plads. De startede, og der gik ikke lang tid, før der lød skud flere steder i skoven. 
Hundene kom igennem, og jagten blev blæst af og der var samling ned til den store vej. Her lå en 
ræv og en hare, og der var skudt til en hare mere, som var forsat. En af hundefolkene havde skudt to 
skud til et stykke råvildt, som der blev sendt bud efter en schweisshund til. De fandt den død, skudt 
i hoved og lunger ca. 50 meter til venstre for, hvor de havde gået - en lykkelig udgang på jagten. 
Der blev sagt farvel og på gensyn i december til den sidste jagt herude. 
 
 

Jagt i Ry 
Hos Mogens 

den 24. november 2012 
 
Vi skal mødes 13 jæger M/K til den sidste jagt i Ry i år. Mogens havde rundstykker med, og der 
blev spændt et stykke reb op og lagt en presenning over som sidst. Denne gang havde de fået støbt 
til den nye hytte, så der sker da lidt. 
 

 
  
Alle mødtes. En enkelt havde vi ikke hørt fra, men vi fik rundstykker og en lille skarp og snakken 
gik lystigt, indtil Mogens bad om ordet og holdt parolen. Der måtte skydes, hvad jagtloven tillader. 
Herefter gik vi op til skoven. Mogens gik med hundefolkene som bagpost, og jeg skulle så sætte de 
resterende 10 af op i skoven og bøgeslugten.  
I første såt blev der set en del snepper, som der også blev skudt til, men ingen leveret. I anden såt 
gik Mogens med igennem, da den er meget bred. Her blev der ligeledes set en hel del snepper, som 
der også blev skudt til, men ingen leveret. En af skytterne, som sad på sin stol, fik sig drejet rigeligt, 
så han fik overbalance og da han skød til en sneppe, tippede han af stolen, der skete heldigvis ikke 
noget med ham. 
Jagten blev blæst af for første og anden såt, og vi gik videre til søsåten, som vi driver på samme 
måde, hvor vi sætter af på tværs og så driver fra begge sider. Mogens gik igen med hundefolkene og 
tre jægere, som han satte af bagud. Jeg satte de resterende af langs vejen inde i skoven og på tværs 
cirka midt i stykket. Da jeg var på plads, ringede jeg til Mogens og sagde, at nu var vi på plads og 
drevet kunne begynde. Da jeg lige var kommet på plads, hørte jeg en sneppe, der lettede, men så 
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en lille skarp og snakken gik lystigt, 
indtil Mogens bad om ordet og holdt 
parolen. Der måtte skydes, hvad 
jagtloven tillader. Herefter gik vi op til 
skoven. Mogens gik med hundefolkene 
som bagpost, og jeg skulle så sætte 
de resterende 10 af op i skoven og 
bøgeslugten.
I første såt blev der set en del snepper, 
som der også blev skudt til, men 
ingen leveret. I anden såt gik Mogens 
med igennem, da den er meget bred. 
Her blev der ligeledes set en hel del 
snepper, som der også blev skudt 
til, men igen ingen leveret. En af 
skytterne, som sad på sin stol, fik drejet 
sig så rigeligt, at han fik overbalance da 
han skød til en sneppe og faldt ned af 
stolen; der skete heldigvis ikke noget 
med ham.
Jagten blev blæst af for første og 
anden såt, og vi gik videre til søsåten, 
som vi driver på samme måde, hvor 
vi sætter af på tværs og så driver fra 
begge sider. Mogens gik igen med 
hundefolkene og tre jægere, som han 
satte af bagud. Jeg satte de resterende 
af langs vejen inde i skoven og på 
tværs cirka midt i stykket. Da jeg var 
på plads, ringede jeg til Mogens og 
sagde, at nu var vi klar og drevet kunne 
begynde. Da jeg lige var kommet 
på plads, hørte jeg en sneppe, der 
lettede, men så den ikke. Min sidepost 
opdagede den dog, selv om den 
var ved at snyde ham, da den kom 
sammen med to sjagger, men han 
så, at den tredje havde langt næb. 
Desværre skød han langt forbi.
Jagten blev blæst af, og vi mødtes 
nede ved vores presenningstelt til 
den medbragte mad og dejlig varm 
ka"e. Det var en kølig dag, men det 
var tørvejr og snakken gik lystigt lige 
til vi sagde farvel og tak for denne 
gang. Presenningen blev taget ned og 
lagt sammen og det hele blev læsset i 
traileren. Så kørte vi tilbage til Billund, 
og en dejlig jagtdag var slut.

Jagt hos Knud,  
Mogens og Erling  
den 8. december 
Så skal vi samles til 
den sidste jagt i år og 
vi er 15 spændte M/K 
jægere til rundstykker 
og en lille skarp til 
halsen. Det er koldt og 
der ligger et pænt lag sne, 
og det fryser også lidt, men de 
melder smukt vejr.
Snakken går lystig og tiden går alt for 
hurtig, men vi skal på jagt, og Erling 
kalder til parole. Der må skydes, hvad 
jagtloven byder på nær fasaner. Vi 
får den sidste mundfuld ka"e ned og 
kommer i tøjet og starter første såt 
ovre ved Knud, men her var der ikke 
noget hjemme.
 
Anden såt er hos Mogens. Her er der 
heller ikke noget hjemme, men der er 
masser af fod både hos Knud og ved 
Mogens. Det er blevet middag, og vi 
samles alle inde i værkstedet, hvor 
der er dejlig varmt, til den medbragte 
madpakke. Snakken går lystigt, 
men der er to, som skal videre, så de 
forlader os, og vi er kun 13 tilbage og 
altså 11 til at stå for omme i Erlings 
skov; det er ikke mange. Erling har 
lavet en plan, hvor vi skal stå på post 
og jeg skal sætte af langs skoven over 
mod naboen. Vi er kun lige kommet 
på plads, da det første skud lyder. Der 
kommer et rådyr ud mellem Michele 
og mig, men afstanden er for lang med 
hagl, men jeg kunne have skudt til 
den med min drilling. Den stod pænt 
med siden til, men det var lige ind i 
skoven, hvor hundefolkene gik, så vi 
nød i stedet det dejlige syn af råen, 
som stille og roligt fortsatte over diget. 
Så bragede det løs nede i den anden 
ende, det lød næsten som når man er 
på flugtskydningsbanen.
Jagten blev blæst af, og vi samledes 
omme i åbningen, hvor der lå tre 
stykker rådyr. En lille buk med en stang 

den endnu ikke havde kastet samt to 
lam; det var lam fra sidste år. Der var 
set mellem 9 og 12 dyr, nogle var nok 
gengangere.
Der blev blæst over dyrene og jagt 
forbi. Vi fik sagt farvel og glædelig jul 
og godt nytår, hvorefter vi skiltes.
 
Jagt i Randbøldal hos Jens Grøn  
den 27. december 
Jeg er blevet inviteret på jagt i 
Randbøl af Jens Grøn i familiens skov 
i Tingkjærvad og jeg skyndte mig at 
sige ja tak.
Tredje juledag startede med regn lige 
fra morgenen af. Jeg blev hentet af 
Anette kl. 09.00. Vi skulle mødes alle 
jægere - 13 skytter, 4 hundefolk og en 
medløber, som var hægtet på en af 
hundefolkene - hos Jens søster, Dorte 
kl. 09.30. Der blev budt velkommen og 
parolen lød på, at der måtte skydes, 
hvad jagtloven tillader. Dog måtte der 
ikke dubleres til rådyr, og der måtte 
max. skydes på 15 meters afstand i 
rent sideskud. Skoven er delt op i fire 
såter, hvoraf vi skal have de tre. Vi 
fik udleveret kort og en lille en til at 
varme indvendigt, og der blev skålet 
på en god jagt. Herefter kørte vi alle 
ned til Randbøldal Camping, hvorfra vi 
blev sat på post langs vejen med skov 
på begge sider.
Der var flere drev af hundene, og 
der blev da også skudt til både dyr 
og ræv, men det var først lige før der 
blev blæst af for første såt, at der blev 
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leveret en rå. Her gik i øvrigt en skytte 
fra, som havde fået det rigtig skidt.
Anden såt var skov med en masse 
vandhuller og sumpe, og vi måtte gå 
en lille omvej flere gange for at komme 
igennem. En hund tog et meget lille 
rålam inde i sumpen, hvor Kim - en 
af hundefolkene - var gået ind for at 
hente den. Da han skal tilbage, træder 
han lidt ved siden af og står pludselig 
i vand til knæene, så det var våde 
støvler! Her var der også drev, men 
dyrene gik bagud, så der blev ikke 
skudt i anden såt. Såten blev blæst af, 
og vi mødtes nede ved stjernen, som 
er en lysning hvor der går fem veje ud 
fra. Her fik vi gløgg og kage som Jens 
søster og datter var kommet med. 
Et rigtig godt indslag med sådan et 
krus varm gløgg, for det var også ved 
at blive lidt køligt, men det var da 
holdt op med at regne, og man kunne 
skimte den blå himmel flere steder. Vi 
fik sagt tak for gløgg og kage.
Tredje såt var et stort stykke, men her 
skete ikke det store! Der blev skudt til 
en sneppe, som fløj lykkeligt videre. 
Jagten blev nu blæst af og vi mødtes 
oppe ved Dorte til vildtparade. Dyrene, 
en rå og et lam blev lagt på plænen, 
og der bliver blæst rådyrets død og 
jagt forbi, hvorefter der bliver sagt 
farvel og godt nytår og på gensyn til 
næste år. Kim skal på arbejde nede 
på dambruget igen, så Anette og 
jeg kører med ham derned, og vi 
spiser vores mad 
sammen. 

Kim skulle ud og fodre fisk, og Anette 
kørte mig hjem til Billund, hvor vi 
sagde farvel og godt nytår.

Ri!eljagt i Ry den 26. januar 
Så kom dagen for den sidste jagt i Ry i 
denne omgang. Vi mødtes 7 jægere til 
ka"e og rundstykker med en lille skarp 
til. En havde meldt fra, da han havde 
rendt på toilettet hele natten. Vi var så 
heldige, at de havde fået det meste af 
hytten bygget, så vi kunne sidde i læ 
og tørvejr. Der blev trukket lod om de 
6 skydestiger, og vi fik at vide, at der 
måtte skydes, hvad jagtloven tillader.
Vi forlod hytten og gik ud til hver sin 
stige. De to hundefolk gik igennem 
stille og roligt og der blev drevet fra 
begge ender mod midten på begge 

stykker, som vi plejer.
I første drev blev der skudt to 

fine dåhjorte fra samme 
stige nr. 5. Der blev 

set tre mere fra en 
anden stige på den 

modsatte side af 
vejen. Det var, 
hvad der var i de 
to såter.

Så var det søsåten. 
Her blev der skudt 

Jagt hos Jens Grøn i Randbøldal 
den 27. december 2012 

 
Jeg er blevet inviteret på jagt i Randbøl af Jens Grøn i familiens skov i Tingkjærvad og jeg skyndte 
mig at sige ja tak. 
Tredje juledag startede med regn lige fra morgenen af. Jeg blev hentet af Anette kl. 09.00, vi skulle 
mødes alle jægere - 13 skytter, 4 hundefolk og en medløber, som var hægtet på en af hundefolkene - 
hos Jenses søster Dorte kl. 09.30. Der blev budt velkommen og holdt parole, som lød på, at der 
måtte skydes, hvad jagtloven tillader, der måtte ikke dubleres til rådyr, og der måtte max. skydes på 
15 meters afstand i ren sideskud. Skoven er delt op i fire såter, hvoraf vi skal have de tre. Vi fik 
udleveret kort og en lille en til at varme indvendigt, og der blev skålet på en god jagt. Herefter kørte 
vi alle ned til Randbøldal Camping, hvorfra vi blev sat på post langs vejen med skov på begge sider.  
 

 
Der var flere drev af hundene, og der blev da også skudt til både dyr og ræv, men det var først lige 
før der blev blæst af for første såt, at der blev leveret en rå. Her gik en skytte fra, som havde det 
rigtig skidt. 
Anden såt var skov med en masse vandhuller og sumpe, og vi måtte gå en lille omvej flere gange 
for at komme igennem. En hund tog et meget lille rålam inde i sumpen, hvor Kim - en af 
hundefolkene - var inde at hente den. Da han skal tilbage, træder han lidt ved siden af og står 
pludselig i vand til knæene, så det var våde støvler! Her var også drev, men dyrene gik bagud, så 
der blev ikke skudt i anden såt. Såten blev blæst af, og vi mødtes nede ved stjernen, det er en 
O\VQLQJ��KYRU�GHU�JnU�IHP�YHMH�XG�IUD��WLO�JO¡JJ�RJ�NDJH�VRP�-HQV¶�V¡VWHU�RJ�GDWWHU�YDU�NRPPHW�PHG�� 

 
Så var det søsåten. Her blev der skudt et rålam og en meget lille rå, det ene fra stige 1 og 2 i tredje 
såt. Det var nu ved at nærme sig middag, og jagten blev ringet af. Vi fik brækket dyrene og bragt 
dem ned til hytten. 

et rålam og en meget lille rå. Det ene 
fra stige 1 og 2 i tredje såt. Det var nu 
ved at nærme sig middag, og jagten 
blev ringet af. Vi fik brækket dyrene og 
bragt dem ned til hytten.

Nu skulle det gøre godt med noget 
mad og varm ka"e, inden vi skulle 
af sted igen. Der blev trukket lod om 
nye stigenumre og nye hundefolk, 
så det ikke er de samme, som skal gå 
med hund hele tiden. Den ene ville 
gerne gå igennem igen, men der skete 
ikke rigtig noget, selv om der blev 
set hare og rådyr samt en då, der gik 
ude på nabostykket, hvor der havde 
været majs. Jagten blev sluttet, og vi 
samledes nede ved hytten, hvor der 
blev sagt farvel og tak for denne gang 
og på gensyn.
Tak for en dejlig jagtdag sammen med 
gode jagtkammerater.

P.S.: Efter den ene af dåhjortene er blevet 
gjort i stand, har det vist sig, at den var 
fyldt med hagl i begge køller og den ene 
side - 37 stk. i alt. Den er skudt skråt ind 
bagfra! Det er for dårligt at skyde til så 
stort et dyr ned hagl. Føj!

Tekst og foto: Kaj Christensen

JAGT
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HOLDNING

En af de sidste dage i bukkejagten 
var Erik i Sigen, han havde ri"el og 
fotografiapparat med. Sigen er en 
frugtbar tørve/sandjordsmark på 
2 ha udlagt med græs til hø. Høet 
var bjerget, og marken igen frodig 
grøn. Langs Sigens ene side ligger 
en 10 m bred og 80 m lang birke- og 
grårisbevokset areal, som ender i en 
pynt ud i marken. Her på pynten havde 
Erik sat sig i et naturligt skjul. Sigen er 
på alle sider omgivet af skov og krat. 
Der stod på marken to råer begge 
uden lam. I et kvarters tid sad Erik og 
nød de vævre råer. Han spekulerede 
på, hvorfor råerne ikke havde lam 
med, var de endnu ikke – her midt i 
juli - begyndt at følge moderen. De to 
råer så velnærede og friske ud som de 
der gik og æssede i det nye græs og 
kløverdække. Pludselig rejste begge 

råer hovedet og sikrede mod den 
anden side af marken. Hvad var nu 
det? Jo, der kom to kronhinder med 
hver en kalv ved siden ud på marken. 
Råerne trak stille ind i skoven. Det er 
vor erfaring, og det blev her bekræftet, 
at kronvildt fortrænger råvildtet.
Erk sad længe og nød det smukke syn 
af det stovte kronvildt, som stadig kom 
ham nærmere for nærmest at posere 
som fotomodeller kun 20 – 30 meter 
foran ham. Erik havde for længst taget 
fotografiapparatet frem, han sad kun 
og ventede på den mest præsentable 
opstilling.

Efter at Erik havde taget otte snapshots 
af de poserende skuespillere, har 
hindernes måske pr. instinkt følt en 
lurende fare! Efter korte vagtsomme 
attituder travede hinderne fulgt af 

deres kalve ind i skoven. Kan I se et 
veldækket bord for en ulvekobbel 
med en han, hun og 4 hvalpe holde 
festmåltid her?

Såfremt de ulveelskende biologer, 
der hylder den naturlige balance i 
naturen mener, at vi har hjortevildt 
nok til disse rovdyr, som Danmark så 
lykkelig har været foruden i 200 år, 
så sæt en snes stykker af dem ud i 
dyrehaven nord for København, her er 
de indhegnet og kan overflødiggøre 
den årligt nødvendige decimering 
af hjortebestanden der. I det 
øvrige Danmark vil jeg foreslå, at 
hjortereguleringen bestemmes af 
jagttiden, og det nedlagte udbytte 
udbydes til menneskeføde.

Tekst og foto: Jens Petersen

Hinder, kalve og Erik
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JAGT

Jeg skal spare læ-
serne for en slavisk 
gennemgang af hver 
skudchance, men 
bliver lige nødt til at 
nævne kragen.
Jeg holder af ”den lille mands jagt”; 
kragetrækket, andetrækket, den stille 
tur med riflen efter rådyr og ræv. Den 
stille jagt, kunne man også kalde 
det. Trækjagt med lokkefugle og 
anstandsjagt/pürschjagt med ri"el er 
mine favoritter. Hellere flere små jagter 
som disse på i alt 2-4 timers varighed 
end få store. Det holder min jagtfeber 
på et tåleligt niveau samtidig med, det 
er noget af det mest afstressende jeg 
kan foretage mig. 
Jeg vil også gerne på eksklusiv jagt og 
til udlandet på jagt, og det sparer jeg 
da også op til og gør en gang imellem, 
men den stille jagt alene eller med 
få kammerater er mit jagtmæssige 
”rugbrød”. Det er typisk jagt uden de 
store parader, men gode, afstressende 
naturoplevelser og evt. en god snak 
i skjulet med en kammerat, samtidig 
med spændingen når en fugl nærmer 
sig lokkerne. 
Jeg kan stadig få ”bukkefeber” når en 

krage langsomt nærmer sig lokkerne; 
falder den for bedraget i form af 
lokkere eller kald eller slår den af? En 
morgen i skjul med en god kammerat 
kan derfor være en kombination af at 
få plejet mit jagt-gen samtidig med at 
pleje et venskab. Jeg vil hellere sidde 
og sludre i krageskjulet og samtidig 
vente på en krage end snakke på en 
café og betale 35 kr. pr. kop ka"e!

Mange af disse jagter er måske ikke 
specielle – der sker ikke noget vildt!? 
En enkelt eller to fugle på paraden, 
hvem gider høre om det? Men min 
dag er reddet, en god naturoplevelse, 
frisk luft, spænding og jeg vender 
afstresset og naturlig træt hjem og 
måske med en fugl til gryden. Det 
kan være svært at formidle dette til 
andre, men mange kan sikkert alligevel 
nikke genkendende til mine tanker? 
Misforstå mig ej, jeg drømmer også 
om de gode dage med det store træk, 
men det er aldrig en betingelse for en 
god tur.

Således også denne morgen i starten 
af november. Traditionel trækjagt fra 
fast skjul på mit ”sædvanlige” jagtsted 
kort afstand fra min bopæl med svag 
vind og lidt overskyet vejr. ”Business 
as usual”? Nej slet ikke, denne morgen 
var speciel af to årsager: Det var stadig 
en af de første jagter jeg havde vores 
unge, halvskøre, men håbefulde, brune 

labrador Tila med på og desuden 
kom min storebror også, Han har 
genoptaget jagten efter en del års 
fravær. 
Jeg har i flere år været afhængig 
af jagtkammerater med hund og 
”lånehund”, så det er en fantastisk 
oplevelse endelig, at have egen hund 
med. At min bror så også er begyndt 
at gå på jagt igen, giver mulighed for 
i en stresset hverdag, at dele noget 
kvalitetstid med ham, noget som kan 
være en mangelvare. 

Jeg var taget af sted i god tid, så jeg 
lige kunne træne Tila lidt inden jagten 
og stille lokkere op. Brormand var lidt 
forsinket; sådan er det med to små 
børn, så i farten havde han glemt sin 
jakke, men som brødre vi dele, så han 
lånte en trøje af mig og lige 5 minutter 
før skydetid dumpede vi bønner i 
vores Simson Suhl S/S-jagtgeværer. 
For godt 15 år siden, lige efter vi tog 
jagttegn valgte vi næsten de samme 
geværer og ved flere lejligheder har vi 
uvidende købt de samme vinterjakker 
mm., vi er vist det man kalder ”pseudo-

Mentalhygiejne alene? 
Kvalitetstid med kammerat? 
Spændende jagt!

Morgenens parade: 
Tre krager og to 
sølvmåger – old 
school trækjagt 

med side by side og 
hærdet patrontaske
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tvillinger”? Der er da også kun knapt 
1$ år imellem os og flere påstår 
hårdnakket vi ligner hinanden.

Ka"en var lige skænket og solen 
stået op, så kom den første krage! 
Jeg brummede i kaldet og den kom 
lige i retning af mine udstoppede 
kragelokkere! Brormand hævede 
geværet og uden at kragen opdagede 
det, skød han den i et roligt sideskud 
– perfekt start! Lokkere, skjul og kald 
virker i dag og vi skyder helt godt, så det 
bliver en af de bedre dage. Vi bommer 
dog også ind i mellem, men sådan er 
det jo, når ivrigheden tager over. 

Jeg skal spare læserne for en slavisk 
gennemgang af hver skudchance, men 
bliver lige nødt til at nævne kragen, 
som kommer bagfra, som jeg pludselig 
opdager hænger ovenover træerne, 
jeg skyder resolut og ned dumper 
blade og en død krage.

Mentalhygiejne alene? 
Kvalitetstid med kammerat? 
Spændende jagt!

JAGT

Som mange andre startede jeg 
også karrieren med billige plastik 
lokkekrager, men oplevede ofte at 
fuglene slog af på 50 meters afstand. 
For ca. 10 år siden investerede jeg i 
seks udstoppede krager og de har 
været alle pengene værd! Sidste 
år fandt min kone så en udstoppet 
sølvmåge på et loppemarked til kr. 400 
og jo – den har også gjort en forskel! 
I denne sæson har jeg endelig fået fat 
i et kragekald som jeg kan finde ud af 
at bruge – eller som bare er bedre end 
de andre jeg har haft, og det er en stor 
tilfredsstillelse når en krage ”vender” 
på kaldet. Det sker dog langt fra hver 
gang, men desto større glæde, når det 
sker.

Det også går fornuftigt med Tilas 
apportering denne morgen og det 
giver jagten en ekstra dimension. Det 
er så dejligt at have sin egen hund 
med – det er dobbelt jagtglæde. Hun 

opfører sig næsten eksemplarisk, dog 
med en unghunds lømmelstreger, 
men der skal også være plads til 
underholdning – det er min holdning. 
Udover krager og måger ser vi flere 
flokke gæs, et rådyr og der er tid 
til ka"e og kage, hyggesludder og 
fodring af ænder i vores andemose. 
Det er spændende med gæssenes 
udvikling, for ca. 10 år siden, da vi 
startede med at leje denne jagt, var det 
et særsyn at se gæs, nu ser vi nærmest 
gæs hver gang og jeg glæder mig til 
den første chance til gæs på dette revir, 
kan det vare længe?

Da vi slutter af ligger der tre krager og 
to sølvmåger på paraden, hvilket med 
alt ovenstående in mente gør denne 
”almindelige” kragejagt til en speciel 
morgen for mig.

Tekst og foto: Brian Kristo"ersen / 
Kenneth Kristo"ersen.
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En frivillig og hans hjælpere har på et år nedlagt i alt 30 mink 
i Mølleådalen nord for København. Ikke for at få skindene, 
men for at hjælpe fuglelivet i naturen.

Hans Nilsen er manden, der  2011 indledte kampen mod 
minkene i Mølleådalen og nu har titlen som Sjællands bedste 
minkfanger. 
Blishøns, lappedykkere og ænder med reder og ællinger 
langs Mølleåen har uden at vide det fået livsvigtig hjælp.

Mens fuglene har ynglet har biolog Hans Nilsen, 60, og 17 
andre frivillige minkjægere puslet i krattet og sat fælder op 
for minkene. Ikke fordi man vil have deres skind – pelsjagt 
er slet ikke tilladt i Danmark - men fordi minkene ellers ville 
gøre livet overordentligt farligt for fuglene.

Naturstyrelsen indkaldte 14. august de frivillige minkfangere 
fra Mølleådalen sammen med de øvrige fældefangere fra 
Sjælland for at udveksle erfaringer og give gode tips om 
minkfangst.  Samtidig kårede man Hans Nielsen som årets 
bedste minkfanger på Sjælland.

-De frivillige har uden tvivl en stor del af æren for, at der i 
år har været flere ællinger i Mølleåen, end der plejer. Det 
kræver erfaring og viden om minken at finde de rigtige 
steder at opsætte fælderne, og man skal hele tiden være klar 
til at rykke ud og tømme fælderne. Den indsats skal de have 
en stor tak for, siger skovfoged Sven Norup fra Naturstyrelsen 
i Hovedstaden.
Naturstyrelsen vil meget gerne have hjælp fra folk, der vil 
arbejde frivilligt i naturen. 
Læs mere om, hvordan du kan være med til at bevare de 
grønne områder sammen med andre.

Svømmende dræber
De skadelige mink er særdeles gode svømmere, og de kaster 
sig gerne ud på lange ture i søer og åer for at jage fugle, der 
yngler i rørskove og på holme og øer. Denne form for angreb 
er vandfuglene ikke vant til, fordi danske rovdyr som ræv, 
ilder og skovmår yderst sjældent jager ad vandvejen.

De dræbende minkfælder bliver altid placeret på flydende 
platforme ude i vandet, hvor det kun er minken, der kommer.  
Der bruges også fælder, der fanger minkene levende. Her får 
minkfangeren en sms-besked, når fælden klapper, så fælden 
hurtigt kan blive tømt.
Den mere intensive kamp mod minken blev indledt for et år 
siden. 
Minken er en såkaldt invasiv dyreart, der er uønsket i den 
danske natur. Mink blev 1920'erne importeret til Europa 
for at avle dem som pelsdyr. Undslupne dyr fra farme har 
etableret fritlevende bestande.
Sensommeren er en god årstid for at fange mink, fordi 
minkene bevæger sig meget omkring på udkig efter nye 
territorier.
Rundt i hele landet er der cirka 100 frivillige. De har i år 
fanget i alt 132 mink. Der holdes i den kommende tid to 
erfaringsmøder  for minkfangerne på Fyn og i Jylland. 
Minkene er i stand til at gøre et meget stort indhug i antallet 
af ællinger. 

Kilde og foto: Naturstyrelsen

En ildsjael

INVASIVE ARTER
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Hvor mange ulve lykkedes det I 
1600-tallet Johan Georg 1 af Saxen 

at nedlægge med hjullåsrifler?

A: 1.657
B: 2.456 
C: 3.872

Se det rigtige svar side 38

?Jæger
Quiz
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Sakset
Ud med ulven
Der har her i spalterne været diskuteret 
et af årets helt store samtaleemner, 
ikke mindst i landbruget – nemlig 
ulvene i Danmark. Senest har min 
landmandskollega Erik Siersbæk 
fra Frøstrup 12/8 berettiget ytret 
sin bekymring for, hvilke fatale 
konsekvenser en fast ulvebestand kan 
få, ikke bare for danske landmænd, men 
også for den danske natur.
Vi bliver tit skudt i skoene, at landbruget 
ikke gør noget for biodiversiteten, 
men det er forkert. Afgræsning af 
naturarealer med får og kvæg er uden 
sammenligning den bedste måde 
at sikre artsrigdommen på en række 
naturarealer, og det kan meget vel 
blive umuliggjort, hvis ulven bliver en 
fast bestand af den danske natur. Der 
skal derfor ikke være nogen tvivl om, 
at Landbrug & Fødevarer er imod at 
etablere en ulvebestand i Danmark. 
Desværre har Erik Siersbæk et indtryk 
af, at Landbrug & Fødevarer stiltiende 
har accepteret ulvene i Danmark i 

Vildtforvaltningsrådet. Det er ikke 
rigtigt. Lige nu bliver der arbejdet på 
en forvaltningsplan for ulven, som 
skal ligge klar til december. Hvis vi fra 
Landbrug & Fødevarers side melder os 
ud af dette arbejde, mister vi samtidig 
muligheden for at præge den endelige 
forvaltningsplan, og det er ikke en 
ønskværdig position. Der er desværre 
mange, der mener, at ulven skal være 
velkommen – ikke mindst den danske 
lovgivning, der som udgangspunkt altid 
byder en oprindelig hjemmehørende 
art velkommen. Vi har gang på gang 
ytret vores holdning om, at ulven ikke 
skal være en fast del af den danske 
natur i fremtiden. Det skal den ikke, 
fordi Danmark har udviklet sig til et 
urbant land, siden ulven sidst var i 
Danmark. Der er ikke plads til den 
længere, og i øvrigt mener vi, at det 
ville skabe en utryghed – ikke mindst 
for de landmænd, der har dyr på 
naturarealerne. Så kort sagt – ulven skal 
ud! 
Kilde: Landbrug & Fødevarer / JP

Historien bag brændeafgiften
Formålet med afgiften med det 
uforståelige og vildledende navn 
”forsyningssikkerhedsafgift” er at tjene 
penge til statskassen. Pengene skal 
dække hullet efter at forbrugere og 
virksomheder gør som politikerne 
vil have: Bruger mindre kul, olie og 
gas og derfor betaler færre afgifter. 
At forsyningssikkerhedsafgiften også 
skulle ramme brænde har aldrig været 
planlagt eller ønsket af politikerne. Men 
politikerne mener at de er nødt til at 
vedtage brændeafgiften nu fordi den, 
til deres overraskelse, er en konsekvens 
af deres eget energiforlig i 2012. Denne 
hovsa-politik vil skade massivt og 
på mange områder. Politikerne bag 
brændeafgiften har lukket øjnene for 
hvor galt det bliver:

Resume af brændeafgiftens 
skadevirkninger
Prisen på brænde fra skoven vil gå 
amok med den nye afgift på 275 kr. pr. 
rummeter brænde af løvtræ og 226 

LIDT AF HVERT
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kr. pr. rummeter brænde af nåletræ 
(inklusive moms). Det vil ramme 
husholdningernes økonomi, særligt 
i landdistrikterne. Danske hjem vil 
blive opvarmet af a"aldstræ, brænde 
købt i nabolande og sort handlet træ. 
Det vil forurene miljøet og øge CO2-
udledningen. Vi får ikke den ønskede 
omstilling til vedvarende energi og et 
fossilfrit Danmark. Brændeafgiften er 
desuden et historisk angreb på skovenes 
økonomi og dermed på bæredygtig-
heden i meget store dele af Danmarks 
skove. Det vil ramme løvskovene og 
deres udbredelse særlig hårdt. Skovenes 
træproduktion og generelle pleje bliver 
dårligere. Den smule indtægt staten 
kan få på afgift af lovligt brænde vil 
blive opslugt af tabet af moms ved øget 
grænsehandel, ulovligt brændesalg 
og af det uhyrlige bureaukrati til 
administration og kontrol af afgiften.
Kilde: Dansk Skovforening / uddrag

Naturstyrelsen har boliger til salg
I de kommende måneder sælger 
Naturstyrelsen 38 huse rundt om i hele 
landet. Boligerne bliver overflødige, 
efterhånden som der bliver færre 
ansatte i skovene. Idyllisk. Mange 
af husene, der er til salg,  ligger i 
grønne omgivelser. Her Rostgårdshus 

i Nordsjælland. Foto: Naturstyrelsen. 
Naturstyrelsen er netop nu i gang 
med at tilpasse antallet af huse til 
antallet af ansatte, og det medfører et 
ejendomssalg på i alt 38 huse.
- De tider er ovre, hvor en af skovens 
ansatte boede ved indgangen til hver 
en skov. I dag får skovene i højere 
grad lov til at passe sig selv, og store 
maskiner klarer mange mænds arbejde 
i en håndevending. Det er den vigtigste 
forklaring på, at vi har brug færre huse 
til skovarbejdere, siger forstfuldmægtig 
Bo Holm Kristensen, Naturstyrelsen.
I første omgang udbydes der tre huse 
til salg i Nordsjælland: Laveskovhus 
er opført som et fiskerhus i 1836, 
men har i mange år fungeret som 
skovløberbolig. Det er på 174 
kvadratmeter og ligger direkte ud til 
Øresund. Rostgårdshus i Krogerup 
Skov i Nordsjælland er en herskabsvilla 
fra1917 på 332 kvadratmeter med 
bindingsværk, småsprossede vinduer 
og en sokkel af kampesten. Pottelerhus 
i Teglstrup Hegn er fra 1936. Det 
ligger umiddelbart overfor skovsøen 
Kobberdam og med kun en kilometer til 
Øresund. Huset er på 112 kvadratmeter. 
Snart vil der også blive annonceret 
huse til salg på blandt andet på Fyn og 
i Vestjylland. Husenes stand varierer. 

Enkelte er istandsatte, mens andre 
kræver en kærlig hånd eller ligefrem 
egentlig renovering.
Kilde: NS

Ulvebestanden i  
Skandinavien vokser
Den skandinaviske ulvebestand er 
vokset i de senere år i Sverige og Norge. 
Det fremgår af en fælles rapport, 
der sammenfatter rapporter om 
overvågning af bestandene i Norge, 
Sverige og Finland forrige vinter.
- Den fælles bestand af ulve i 
Skandinavien er beregnet til at have 
været på 380 dyr i vinteren 2012-2013, 
siger Morten Kjørstad, leder af Rovdata 
i Norge.
Rapporten medtager således ikke de 
ulve, der måtte være i det jyske vildnis. 
Rapporten siger, at de fleste af de 
mange ulve er i Sverige, mens der er 
omkring 50 dyr i Norge. Andre 50 ulve 
bevæger sig hen over grænsen mellem 
Norge og Sverige. Sammenlignet med 
vinteren 2011-2012 er ulvebestanden 
steget betydeligt. Dengang var der 
anslået 295 dyr. Rovdata siger, at det 
først og fremmest er den svenske 
bestand, der er blevet større.
Kilde: mx.dk
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Ulv tog 16-årigs hoved i munden
For første gang i verdenshistorien er 
et menneske blevet angrebet af en 
ulv i Minnesota. Det kan godt være, at 
eksperter i ulve siger, at ulve aldrig - 
eller kun sjældent - angriber mennesker. 
Det hjælper dog ikke en 16-årig dreng, 
der er blevet angrebet og bidt i hovedet 
af en gråulv ved søen Winnibigoshish i 
den amerikanske delstat Minnesota.
Kilde: mx.dk

Glubsk ulv flænsede og dræbte ni får
Ved årtusindskiftet bestod 
ulvebestanden i Sverige af omkring 50 
dyr. Nu er den oppe på omkring 300 
individer. En ulv har angrebet ni får 
ved Hörby i Skåne, skriver det svenske 
nyhedsbureau TT. Da fåreejeren skulle 
se til sine dyr tidligt søndag fandt han 
syv dræbte får og to hårdt sårede dyr, 
der måtte aflives. Fårene var blevet bidt 
i nakke og hals, hvilket er typisk for et 
ulveangreb. 
- Der var blevet flænset kødstykker af 
alle fårene, siger Bertil Nilsson, som er 
ansvarlig for rovdyr ved länsstyrelsen i 
området.
Kilde: mx.dk

LIDT AF HVERT

Mågeproblemer
Større havnebyer som Aalborg, 
Aarhus, Fredericia og København har 
denne sommer været ramt af støj fra 
usædvanligt mange måger. Det har 
skabt en stor folkelig modstand, hvor 
beboere har opfordret kommunen 
til at få mågerne helt ud af byerne. Et 
nyt forslag fra Vildforvaltningsrådets 
betyder, at måge-arter som svartbag og 
sildemåge kun kan skydes med en helt 
særlig tilladelse, hvor man skal påvise 
gener i form af eksempelvis farer på 
menneskers sundhed, hvis de larmende 
fugle skal udryddes. Fredningen 
omhandler dog ikke sølvmågen, der 
har skabt støjgener i byerne. En af 
byerne, hvor lokalpolitikerne er blevet 
bestormet af klager, er Aalborg.
- Folk skal kunne sove om natten. Vi har 
haft en varm sommer, hvor mågerne 
har holdt en hel bydel vågen, siger han.
Aarhus Kommunes magistratsafdeling 
for teknik og miljø har afsat 300.000 
kroner til mågebekæmpelsen og er 
lige nu ved at lægge sidste hånd på et 
forslag. Jagtsæsonen på måger er hidtil 
gået ind, når ynglesæsonen er slut 1. 
september og ender allerede 31. januar 
igen.

Tidligere har det fremgået af artiklen, 
at sølvmågen var en del af det nye 
fredningsforslag. Det er i imidlertid ikke 
tilfældet oplyser Dansk Ornitologisk 
Forening til DR Nyheder.
Kilde: dr.dk / uddrag

Nu skal de forhadte måger fredes
Skrigende måger, der holder folk vågne 
om natten, er et stigende problem 
i havnebyer landet over. Kravet fra 
borgerne til kommunerne om indgriben 
overfor larmen er derfor voksende. Men 
Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver 
miljøministeren i principielle spørgsmål 
om jagt og vildtforvaltning, vil nu 
overraskende frede mågerne. Står det 
til rådet, som der er tradition for, at 
miljøministeren følger, så skal svartbag, 
sølvmåge og sildemåge fremover 
fredes, så det bliver ulovligt at drive jagt 
på dem.
»Vi er godt klar over, at sølvmåger ikke 
er en truet art. Men jægere har svært 
ved at kende forskel på mågearterne. 
Og aftalen bringer jagtreglerne op på 
et moderne niveau, hvor det bliver 
fastslået, at man ikke bare kan skyde 
måger for sjov«, siger Christian Hjorth, 
som kalder aftalen »et rigtigt godt forlig 
set fra fuglebeskyttelsessiden«.
Pol / uddrag
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LIDT AF HVERT

Monsterræve
En jæger i England, nærmere bestemt 
Aberdeen, har nedlagt den hidtil 
største ræv i landet. Længden fra hale 
til snude var 140cm og med en vægt 
på hele 17.2kg. Den største ræv der 
til dato er nedlagt målte 143cm og 
med en vægt på 18,5kg. Ræven blev 
nedlagt i Ungarn. Biologerne mener 
at den stor vægt for begge rævenes 
vedkomne skyldes, at de holdt til i 
bynære områder og derved havde let 
adgang til varierende fødekilder.

Bjørneangreb
Under en jagt i Tatrabjergene, der 
ligger på grænsen mellem Slovakiet 
og Polen blev to slovakiske jægere 
angrebet af en bjørn. Bjørnen bed sig 
fast i den ene jæger og først da den 
anden jæger havde skudt gentagne 
gange på bjørnen, slap den sit tag og 
tog benene på nakken. Den angrebne 
jæger overlevede trods mange dybe 
kødsår.

Tjernobyl
En rutineundersøgelse af vildsvin 
nedlagt i det nordlige Italien viser 
et indhold af det radioaktive stof 
cæcium-137, der ligger langt over de 
tilladte grænseværdier. Biologer mener 
at sto"et kommer fra atomkraftværket 
Tjernobyl der forulykkede for mere end 
25år siden.

Bramgæs!
Enorme flokke af bramgæs gør 
livet surt for landmænd i Sleswig-
Holsten. Gæssene raster på deres vej 
til Sibirien i den nordtyske delstat 
spisekammer. Den store fremgang 
skyldes et jagtforbud i Europa fra 
1972 og at vintrene generelt er 
blevet mildere. Særligt hårdt går det 
ud over Eiderstedt, en halvø på blot 
500 hektar. Her er der optalt ikke 
mindre end 50.000 bramgæs på en 
gang. De plagede landmænd vil nu 
søge om tilladelse til at installere 
gasskræmmekanoner!!
 

Skyd ulvene
Ulve volder store problemer for 
Letlands fåreavlere, der håber at 
jægerne vil være med til at begrænse 
bestanden! Ca. 600 ulve lever på et 
areal mindre end arealet i den såkaldte 
svenske ulveregion ( Värmland, 
Gävleborg, Örebro Len og Dalarne).

Snepperekord
I Frankrig, nærmere bestemt Bordeaux, 
skød en jæger en sneppe. Det viste 
sig at sneppen var ringmærket for 19 
$ år siden. Den ældste sneppe man 
ellers kendte til levede i 15 $  år. Den 
gennemsnitlige alder for snepper er 1 
år og 3 måneder. Hvert år nedlægges 
der i Frankrig op til en million snepper 
og her i landet knap 30.000.

Fra nært som fjernt
Ikke flere ulve
Universitetet i Umeå har lavet en 
undersøgelse, der slår fast, at 62% 
af den svenske befolkning ønsker 
jagttid på ulve, hvilket er en tydelig 
holdningsændring. Tidligere var det 
stort set omvendt, idet hele 70% var 
positive over for ulven. Det er typisk 
byboere, der er for ulven.  

Langtur
En andrik der i 2002 blev ringmærket 
i Tyskland er blevet skudt af en 
russisk jæger. Så sent som i 2010 blev 
andrikken observeret i en slotssø 
i Rheinsberg - 1.200km fra dens 
endeligt.

Ulv med rabies
Tre mænd blev bidt af en ulv med 
rabies i det østlige Ukraine. Det 
lykkedes mændene at slå ulven ihjel, 
hvorefter turen gik til det nærmeste 
hospital. Kommer rabies i udbrud er 
dødeligheden nær de 100%.

Viva
Den engelske dyreværnsorganisation, 
Viva, kører en kampagne mod Nikon, 
idet Viva har fundet ud af at Nikon også 
fremstiller sigtekikkerter. Til sit forsvar 
erklærer Nikon, at man er positivt 
stemt over for jagt, naturbeskyttelse 
og vildtpleje.
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Lykønskningssms til minister
Hej Sass
Stort tillykke med jobbet. Det er godt 
gået! Får du problemer med bankerne, 
ringer du bare. Husk at sammen er vi 
stærke, Sass.
Kh, Suzuki-Torben

Spørg Svenning Dalgaard  
om politik online
Hej Svenning 
Kunne du ikke lige prøve, at forklare 
mig, hvorfor seks skatteministre ikke 
agerede, selv om de udmærket vidste, 
at de o"entlige ejendomsvurderinger 
var ude af trit med virkeligheden?
Jorgen Olsen

Hej Jorgen
Ja, det er også mig en gåde, at 
de ikke greb ind og nedjusterede 
taksterne. Men sådan er der så meget 
”skummelt” i politik, såvel dansk som 
udenlands. Jeg har vedhæftet et link, 
hvor der er en gennemgang af de seks 
skatteministres udtalelser. [HTML] 
Langbenet, goodlooking blondine 
opfylder dine hedeste ønsker. Jeg kan 
bl.a. tilbyde (forkortet, red). Billige 
priser og diskret parkering. Tlf.: ****** 
Knus, Lizette
Svenning Dalgaard

Sprogligt og sådan
Caroline har trænet i at få en anden 
vinkel på sine opkastninger.
Tine Scheuer TV3 Sport

Bil kørte på knallert.
Randers Amtsavis

Du skal ikke fungere som vicevært i det 
daglige, men alligevel have praktisk 
sans, flair for håndværk og det er en 
fordel hvis du selv har hænderne 
skruet godt sammen.
Annonce i Politiken

Taps Kirke, tirsdag d. 25. juni kl. 19:
Kirkegårdsvandring, hvor tidligere 
Berta Hansen fortæller.
Christiansfeld Avis

Trafikken i Nansensgade skal 
fremover holde tilbage for trafikken i 
Nansensgade.
Cityavisen

Seks Arriva-busser er natten til lørdag 
sat i brand i Slagelse. Politiet mener, 
brandende er påsat.
TV2 News

RAMASJANG

Ramasjang
Ulv i fårekæder.
Politiken

Rene Johansen er blevet ansat som 
ekstern sælger og kommer fra en 
liggende stilling hos Mogens Daamark.
Haderslev Ugeavis

Og apropos jagttiden er skudt i gang.
Isabell Kristensen har givet inspiration 
og kreeret designs, der rammer den 
moderne og eksklusive forbruger. 
(Hmmm, red.)
Ugeavisen, Jysk / uddrag

IC4 succes
DSB er inde i et gevaldigt opsving! 
Et tog fra Aarhus mod København 
skulle stoppe for rødt, men kørte 
videre. De tekniske undersøgelser 
viste at bremserne ikke fejlede 
noget, derimod var der lidt bøvl med 
computerstyringen. – Vi er utrolig 
glade for at der ikke var noget galt med 
bremserne, udtaler en DSB talsmand 
glædesstrålende.

Nyt ord
Bonusfar, subst, - bonusfædre, 
bonusfædrene: Mand, som har valgt at 
holde ekstra barselsorlov, da det kan 
indbringe ham en bonus fra staten.
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FORENINGSNYT

Foreningsnyt
Hovedbestyrelsesmøde
Dansk Land- og Strandjagt har afholdt 
hovedbestyrelsesmøde i Korsør
hos Vestsjællands modelskibsklubs lokaler i 
Revhuset. Ved hovedbestyrelsens konstituering blev 
hovedbestyrelsesmedlem Erik Clausen valgt til stedfortræder 
for landsformanden, og den tidligere stedfortræder Jørn 
Holst Hansen overtog den nyoprettede opgave som 
informatør af hovedbestyrelsen. Det er en vigtig opgave 
at give hovedbestyrelsen bedre informationer, så derved 
hovedbestyrelsen er bedre klædt på til møderne.
Hovedbestyrelsen besluttede at oprette en Facebookgruppe, 
med Tina Klausen, Hadsund som leder og Margrethe Riber, 
Esbjerg som hjælper til med at opdatere.

Hovedbestyrelsen udarbejdede budget for 2014 og 
foreningen vil fortsat have en stram økonomi i 2014. 
Der var evaluering af Dansk Land- og Strandjagts 
deltagelse i den svenske jagtforenings rigsmesterskab. 
Den 21. & 22. september kommer vores svenske venner 
til skydekonkurrence i Kalundborg. Der blev også 
udarbejdet aktivitetsplan for det næste, bl.a. tidspunkter for 
hovedbestyrelsesmøderne, og meget mere.

Fra venstre: Tommy Hansen, Jan reinikka Jørgensen, 
Jens Petersen, Arthur Hasselstrøm, Asta Poulsen, Finn G. 
Andersen, Finn Madsen, Bent Orla Olsen, Knud Erik Tjustrup, 
Jørn Holst Hansen, Tina Klausen, Jens Olesen, Svend Poulsen, 
Erik Clausen, Jørgen Falk Jørgensen, Martha Hansen, Halldor 
Sørensen

Flugtskydning
10 august afholdte Skjern/Egvad afd. Dansk Land- og Strand-
jagt, flugtskydning på banen Krageris i Ølgod. På trods af at 
6 eller 7 af vores skytter var til amtsmesterskaber, og derfor 
ikke kunne deltage, lykkedes det alligevel at samle 
20 skytter.  Der blev kaster 2950 duer 
ud, så skytterne havde nok 
at skyde efter. Præmierne var 
sponseret af lokale handel og 
håndværkere. Tak for udlej-
ning af banen til  
Ølgod jagtforening.

Svend Poulsen, 
formand for Skjern/Egvad afd.

DLS Nordfyn
DLS Nordfyn afholder generalforsamling d. 4. november 
2013 kl 19,30. Generalforsamlingen finder sted ved formand 
Bent O. Olsen, Broholmvej 20, 5463 Harndrup.

Dagsorden:
1. Velkomst ved formand
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Medlemstallet v. kasserer
6. Økonomi i foreningen v. kasserer
7. Planlægning af årets aktiviteter
8. Eventuelt

Forslag og forespørgsler vil blive behandlet under evt.
Emner under forslag skal  fremsendes til formand senest 1. 
november.
Formand kan kontaktes på: mobil 4027 1271
mail bentoolsen@gmail.com

Med venlig hilsen
Jan Reinikka Jørgensen, DLS Nordfyn                                    
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JAGT & JÆGERE – 201
“Pluka” TØRPLUKKER
Endelig en tørplukker, 
specielt til plukning af vildt, 
som også er til at betale. 
Den har 7 plukkeplader, og kan 
plukke alle typer af fjerkræ uden 
at beskadige skinnet. Det tager 
mellem 3 og 6 minutter at plukke 
en fugl, afhængig af størrelsen. 
Leveres inklusive vakuum-beholder til opsamling af fjer 
og stativ. – Til 220 Volt..

Digital Smart Feeder 
(AccuFeeder)

Automatisk foderindsats til 
vildtfodring. 
–   Kan indstilles til at fodre 1, 2, 

3 eller 4 gange i døgnet. 
–   Fodermængden kan varieres 

fra 0,5 til 6 kg pr. fodring. 
–   Fremstillet af en meget stærk 

plastik. 
–   Leveres inklusive batterier. 

–   BEMÆRK NY OG FORBEDRET MODEL. ‘Digital 
Smart Feeder’.

Pris kr. 425,-

PLUKKEVOKS
Hvorfor ikke lette arbejdet 
med at plukke fjerkræ.

– BRUG PLUKKEVOKS fra 
AMERICA – så glider det

Leveres i blokke med 
ca. 4 kilo.

Udførlig brugsanvisning medfølger.

PanFeeder / Foderspiraler
Pan Feederen er en ny vildt-
foderindsats til montering 
på egne tønder eller spande. 

Foderet glider ned i en af 4 
foderrender, hvorefter 
fuglene har nem adgang til 
foderet. 

Denne model er specielt 
velegnet til fodring med majs, 
foderpiller m.m., da det ikke stopper til. 

Velegnet til såvel fasaner som ænder.

FODERSPIRALER – 2-DELTE – STANDARD

Fra kr. 32,-

(Alle priser er excl. moms)

AMERICA A/S
Winthers Møllevej 1 | 7700 Thisted | Tlf. 97 92 01 22 | post@america-thisted.dk | www.america-thisted.dk
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Yersiniose
Yersinose er en bakterieinfektion 
forårsaget af optag af foder eller vand 
forurenet af Yersinia. Infektionen 
forårsager oftest sygdom i lever og 
tarm, hvor man ser osteagtigt pus i 
vævet eller i lymfeknuderne, hvilket 
kan minde meget om tuberkulose. 
I reglen er sygdomsforløbet kort og 
med dødeligt udfald. Yersinia smitter 
sædvanligvis ikke til mennesker, 
men dyr, der lider af sygdommen, 
er uegnede til konsum. Yersiniose 
forekommer lejlighedsvist i den danske 
vildtfauna.
Ved mistanke om yersiniose bør hele 
hjorten eller de sygdomsramte organer 
indsendes til undersøgelse på DTU 
Veterinærinstituttet. Kødet bør ikke 
anvendes til konsum.
 

Lever fra rådyr med yersiniose. Der 
ses mange store bylder i leveren.

Bluetongue
Bluetongue er en vektorbåren 
virussygdom. Det vil sige, 
at sygdommen ikke smitter 

direkte fra dyr til dyr, men 
overføres ved stik af inficerede 

mitter. Bluetongue er forårsaget af 
et orbivirus. Modtagelige dyrearter 
er kvæg, får, geder, hjorte og andre 
drøvtyggere. Kliniske symptomer på 
bluetongue kan omfatte: Gispende 
vejrtrækning, væskeansamlinger i 
hoved, sårdannelse på slimhinderne 
i mundhulen (især på tandpladen), 
blåfarvning af tunge, halthed som følge 
af kronrandsbetændelse, udbredte 
muskelnekroser, torticollis (skæv 
hovedholdning), øjenbetændelse og 
hårtab. Hjorte har dog oftest svage, 
uspecifikke symptomer.
Udbredelsen af bluetongue i 
Europa har ændret sig markant 

          

BIOLOGI

inden for de seneste 10 år. I EU 
blev bluetongue indtil 1998 kun 
konstateret i Grækenland, men 
sygdommen forekommer nu i talrige 
lande. Bluetongue er for første gang 
konstateret i Danmark i oktober 2007. 
Sygdommen er endnu ikke påvist hos 
vildtlevende drøvtyggere i Danmark.
Ved mistanke om bluetongue bør hele 
hjorten eller de sygdomsramte organer 
indsendes til undersøgelse på DTU 
Veterinærinstituttet.
 
Bluetongue hos hjort.
A.  Bluetongue virus overføres under 

naturlige forhold via blodsugende 
mitter.

B.  Kliniske symptomer på bluetongue 
kan omfatte væskeansamlinger i 
hoved og blåfarvning af tunge.

C.  Der kan forekomme halthed som 
følge af kronrandsbetændelse

Vejledning ved indsendelse af faldvildt
Dødfundne vilde dyr undersøges ved 
DTU Veterinærinstituttets afdeling i 
København som led i overvågningen af 
sygdomme hos vilde dyr i Danmark.
 
Indsendelse skal ske til:
DTU Veterinærinstituttet
Bülowsvej 27
1870 Frederiksberg C 
 
Direkte telefon  35 88 61 80
Fax                  35 88 62 30 
 
Undersøgelser af vilde dyr er gratis for 
indsenderen og svaret på obduktionen 

og eventuelle yderligere undersøgelser 
sendes direkte til indsenderen. 
Indsendelsessedlen skal udfyldes og 
ledsage dyret ved forsendelsen.
Inden dyret sendes skal det pakkes 
forsvarligt ind, så der ikke sker 
udsivning af væsker fra pakken. Dette 
kan eksempelvis ske ved at pakke dyret 
ind i avispapir, håndklæder eller andet 
sugende materiale og lægge det i en 
lukket plasticpose/kasse eller lignende. 
Herefter lægges dyret i en stødsikker 
kasse, som sikre at det ikke bliver klemt 
under transporten.
Indsendelse bør ske mandag til 
torsdag for at sikre at dyret ikke ligger 
på et postkontor weekenden over. 
Inden indsendelse opbevares dyret 
på køl eller eventuelt i fryseren. Der 
kan eventuelt lægges kølelegemer 
(eksempelvis plastikflasker med 
frossent vand) i pakken for at bremse 
forrådnelsesprocessen. Det er altid 
bedst at indsende hele dyr, da 
forrådnelsen sker langsommere, hvis 
ikke dyret har været åbent. Derudover 
kan der gemme sig værdifulde 
informationer i andre organer end det, 
der umiddelbart ser sygt ud. 
DTU Veterinærinstituttet har i mere end 
70 år undersøgt sygt og dødfundet vildt 
for forekomst af sygdom med henblik 
på at vurdere sundhedstilstanden i 
dansk vildt. Enhver kan indsende vildt 
til undersøgelse. Vildtet undersøges i 
henhold til laboratoriets vurdering, og 
undersøgelserne er gratis.

Tekst og foto: Center for Vildtsundhed

Sygdomme hos hjortevildt
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Naturstyrelsen har netop fået svar på 
undersøgte DNA-spor fra fem døde 
husdyr i Midt- Vestjylland. Svarene 
viser, at både ulv og hund har været på 
spil. Indsamlede DNA-spor fra to døde 
kalve, to døde får og ét lam, som blev 
fundet i perioden 29. juni til 12. august, 
har den sidste måneds tid været til 
nærmere undersøgelse på DCE - 
Nationalt Center for Miljø og Energi, 
Aarhus Universitet.
Nu viser resultaterne, at en kalv, der 
blev fundet død ved byen Hemmet i 
nærheden af Skjern i Vestjylland, blev 
dræbt af en ulv. Ligeledes viste DNA-
analyser, at to får, som blev fundet 
døde i Skærbæk syd for Esbjerg ved 
Vadehavet 12. august, var blevet 
angrebet af en ulv.
Det vides endnu ikke, om der er tale 
om den samme ulv, eller om ulven er 
en af de tre han-ulve, der blev fundet 
DNA-spor fra i Midtjylland i februar og 
marts måned i år. Dog viser analyserne, 
at det er han-ulve, der har været på rov.

-Det er endnu for tidligt at sige noget 
om, om der er tale om to nye ulve, eller 
om det er en af de tre han-ulve, som 
vi med sikkerhed ved opholdt sig i 
Midtjylland i foråret og forsommeren. 
Det er slet ikke usandsynligt, at det 
er de samme ulve, for ulve kan uden 
problemer tilbagelægge hundredvis 
af kilometer om dagen, så en ulv 
kan hurtigt komme fra Midtjylland 

Spytprøver 
afslører både 
hund og ulv 

til Vadehavet, hvor der er fundet to 
ulvedræbte får, siger biolog Hans Erik 
Svart fra Naturstyrelsen.

Der var ingen ulve-DNA-spor at finde 
i spyt indsamlet fra en kalv og et lam, 
der blev fundet døde i henholdsvis 
Gludsted og Hodde i Midt- og 
Vestjylland i juni måned. Derimod 
kunne DCE med sikkerhed afgøre, at en 
hund havde været på spil de to steder.

Kompensation for tab af dyr
Husdyrejere, der mister husdyr på 
grund af ulv, kan blive kompenseret 
for deres tab, idet miljøminister 
Ida Auken vedtog en midlertidig 
kompensationsordning i begyndelsen 
af juni måned i år.
Ordningen gælder indtil en 
ny forvaltningsplan for ulv er 
udarbejdet. Det arbejde er netop 
nu i gang i en arbejdsgruppe 
under Vildtforvaltningsrådet, som 
skal komme med et udkast til en 
forvaltningsplan i december måned.
Det er specialtrænede vildtkonsulenter 
fra Naturstyrelsen, der i første 
omgang afgør, om der kan udbetales 
kompensation. Hvis der er tvivl 
om, om skader på husdyr kan være 
forårsaget af andre dyr end ulv, så 
bliver der indsamlet DNA-spor i form af 
eksempelvis spyt omkring bidmærker 
på de døde dyr.

Sikring af husdyr
Der er en række sikkerhedsforanstalt-
ninger, man kan lave for at sikre sine 
husdyr mod angreb fra ulv. Rådene 
stammer fra lande som Sverige, Norge, 
Tyskland og Polen, hvor ulven har levet 
siden 1990’erne.

-I udlandet har de gode erfaringer 
med at lave ulvesikre hegn. Man 
monterer en ekstra strømførende tråd 
i hegnet cirka 10-20 centimeter over 
græsset. Ulve vil pudsigt nok hellere 
kravle under en hegnstråd end hoppe 
over, så en ekstra tråd tæt ved jorden, 
kan stoppe ulven. Det er også en 
god idé med en strømførende tråd i 
50-60 centimeters højde, så er man 
godt dækket ind, siger skovfoged 
Steen Fjederholt fra Naturstyrelsen 
i Midtjylland, der er en af styrelsens 
ulvespecialister.

Hvis man er særligt plaget af ulve, 
kan det være nødvendigt at grave 
trådhegn ned i jorden langs hegnet, så 
ulven ikke kan grave sig under hegnet.
Tyske undersøgelser af trafikdræbte 
ulves maveindhold viser dog, at ulve 
kun yderst sjældent spiser får, lam og 
kalve, når der er rigelig føde i form af 
råvildt, kronvildt, harer, kaniner og 
andre småpattedyr i området.

Tekst og foto: NS
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SKYDNING

Fotokavalkade fra ”landskampen” Danmark Sverige
Foto: Anders Andersen, Christina Vedel Jørgensen, Michael Frederiksen, Finn Madsen m.fl.

På billedet ses fra venstre: Gunilla Allanson Jægernes rigsforbund. Preben Garner Jægernes rigsforbund. Enock Skogman, Nässjö jagtskyttecenter. Per-Ole Pedersen DLS, Tommy Hansen DLS, Jørn Holst DLS, Anders Andersen DLS, Henrik Jensen DLS, Michael Frederiksen DLS, Helle Rye Christensen DLS, Vagn Pedersen DLS, Kim Christensen DLS, Jan Skat Nielsen DLS, Finn Madsen DLS, Christina Vedel Jørgensen DLS, Jesper Zola Jensen DLS, Sanne Henriksen DLS.
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SKYDNING

Fotokavalkade fra ”landskampen” Danmark Sverige
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r Layout og design
r Alle former for tryksager
 - også digitaltryk
r Storformatprint
r Outdoor reklame
r Stofbannere
r Skilte
r Roll-ups

GRAFISK  KOMMUNIKATION
HOTTryk

Tlf. 7466 6431
www.hoTTryk.dk
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Støt Dansk Land- og Strandjagt 
Tegn som medlem en kvartsides annonce, løbende

i 6 numre for kun 3.000 kr inkl. moms. Annoncen 
behøver ikke at have med jagt eller natur at gøre.

AMS · CVR. nr. 32624626 Kontakt: +45 61 14 25 30
E-mail: bma@ams-dk.com

LERDUEKASTERMASKINE
Til skydebaner og private

F.eks. vores handy model Single Stack,  

“Nikkedukke” 69 duer og 12 V batteri... 

Besøg os på vores hjemmeside, eller kontakt os 

pr. telefon eller e-mail, for at få produktinformation 

over vores:

��³VHOY¿QDQVLHUHQGH´�EHWDOLQJVV\VWHP
��NDVWHPDVNLQHU�VDPW�WLOEHK¡U
��FRPSXWHUH��DNXVWLVN�XGNDOG�P�P�

Due/Matic A/S
Mejlgårdsvej 2, 8930 Randers NØ

Tel.: +45 8640 5888
E-mail: duematic@duematic.dk web: www.duematic.dk

Sako – Tikka – Beretta
Laksen beklædning

Club Interchasse
Le Chameau

Fjällräven
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Nye jægere skal i fremtiden kunne 
vise, at de kan ramme med et 
haglgevær, før de kan gå på jagt. En 
haglskydeprøve er fra foråret 2014 en 
del af den nye jagtprøve.

Bekendtgørelse om jagttegn trådte i 
kraft 15. september, og dermed ligger 
det nu fast, at jagttegnsaspiranter i det 
nye år skal op til en haglskydeprøve, 
hvor de skal vise, at de kan ramme 
med et haglgevær. Jagtprøven bliver 
desuden moderniseret, så nye jægere 
fremover vil få et bedre kendskab til 
blandt andet vildtets biologi, natur- og 
vildtpleje. 

-Den gamle jagtprøve var ikke 
længere tidssvarende, blandt andet 
fordi rekrutteringsgrundlaget for 
nye jægere har ændret sig i de 
senere år. Vi har ikke længere den 
samme oplæring ved eksempelvist 
et erfarent familiemedlem. I den 
nye prøve vil der derfor være mere 
fokus på jægerhåndværket såsom 
vildtforvaltning og håndtering 
af nedlagt vildt. Men der vil 
selvfølgelig også stadigvæk være 

JAGTPRØVE

undervisning i klassiske discipliner 
som afstandsbedømmelse, 
våbenhåndtering og sikkerhed, siger 
funktionsleder Elsebeth Braüner fra 
Naturstyrelsen.

Den obligatoriske del af uddannelsen 
vil fremover vare fire dage i stedet 
for de to dage, som den varer i 
dag. Derudover skal man op til 
haglskydeprøven, hvilket for de fleste 
vil kræve forudgående træning på en 
skydebane.

Ny prøve - nyt pensum
I løbet af efteråret vil 
prøvematerialet blive 
opdateret, så 
det tager højde 
for de nye krav, 
og de mange 
allerede godkendte 
våbenkursuslærere 
skal på kursus og vil 
fremover få titel af 
jagttegnskursuslærere.
Selve den skriftlige prøve 

ændrer karakter ved, at spørgsmålene 
ikke længere vil være o"entligt 
tilgængelige. Det er dermed ikke 
længere muligt at lære spørgsmålene 
udenad.

-De billeder af dyr, der vil blive brugt 
i den nye prøve, vil være helt nye, så 
man kan ikke benytte sig af sin gode 
hukommelse i lige så høj grad som 
tidligere, da det nu mere vil handle 
om rent faktisk at kunne genkende de 
forskellige dyr på deres karakteristika. 
Man vil altså ikke længere kunne 
genkende billedet af dyr, man har set 
i lærebøger, og hvor man måske kan 
huske dyret på grund af den natur, 
dyret er gengivet i, forklarer Elsebeth 
Braüner.

Naturstyrelsen er nu i gang med 
at indkøbe rettigheder til billeder, 
der skal bruges til prøverne. På 
Naturstyrelsens jagttegnsside vil man 
senere på året kunne se et eksempel 
på jagttegnsprøven.

Tekst og foto: NS

Den nye jagtprøve 
er klar til foraret 
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JÆGERMAD
Vildtretter

Jægermad som den tog 
sig ud i en nu svunden 

tid. Opskrifterne er 
hentet fra hæftet, 

’Jægermad fordansket af 
Fru Lise Weismann’.

Fasanragout
En ung fasan, 200 g kalvekød og et fintsnittet 
løg brunes i en stegegryde. Kødet overhældes 

med lidt suppe og dampes mørt under 
tætsluttet låg. Saucen jævnes, sies og smages til 
med peber og citronsaft, hvorefter den legeres 
med en æggeblomme, der er pisket sammen 
med fløde. I den færdige sauce kommes en 
dåse grønærter, kogte blomskålsbuketter, 

ristede champion samt det ituskårne fasan- og 
kalvekød. Retten serveres med løse ris.

 
Illustration: Fugle i farver / Hans Hvass / 1955

34



35

JA
G

T 
&

 J
Æ

G
ER

E 
   

   
   

   
   

   
   

 O
kt

/n
ov

          

JÆGERMAD
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Støt Dansk Land- og Strandjagt 
Tegn som medlem en kvartsides annonce, 

løbende i 6 numre for kun 3.000 kr inkl. moms. 
Annoncen behøver ikke at have 

med jagt eller natur at gøre.

AMS · CVR. nr. 32624626 
Kontakt: +45 61 14 25 30 · E-mail: bma@ams-dk.com

PV LERDUER
v. Paul Steffensen

Tlf. 75 66 74 33 ·Fax 75 66 71 33
Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens

          

Jægervrideren

Felterne udfyldes så rækkerne 
vandret og lodret plus hver boks 

indeholder tallene 1-9.

Jæger
Gruk

Nu løvet falmer
hør uglens tuden
en lyd vi nyder
se der var bruden

Alt andet end jagt
Jeg ville udfordre dig i en 
kamp om vid, men jeg ser, 
at du er ubevæbnet! 

Shakespeare

LIDT AF HVERT
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LIDT AF HVERT

Støt foreningen og køb din el 
i samarbejde med 

Dansk Land- og Strandjagt 
og Energi Nord.

   Læs mere på: www.energinord.dk/dls-jagt
OBS! OBS!

  
  

       

www.valdemarbyg.dk

XXXXX
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Landsformand: Finn Madsen (forr. udv.)
Vestergade 44, 9900 Frederikshavn
Tlf. 9842 3840 Fax 9842 3840
Mobil 4059 3883
formand@dls-jagt.dk

Landskasserer: Asta Poulsen 
Tarmvej 117, 6893 Hemmet
Tlf. 7528 0272 – Konto nr.: 7789 1029074
kasserer@dls-jagt.dk

Karl Johan Rasmussen (forr. udv.)
Fåborgvej 126, 5762 Vester Skerninge
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kjrasmussen@sydfynsmail.dk

Carsten Adler Juhl
Kløvervej 13, 6880 Tarm
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Jørn Holst Hansen
Snedvej 3, 6534 Agerskov
Tlf. 7483 3547
martha.jorn@hansen.mail.dk

Finn G. Andersen
Hostrupvej 31, 7860 Spøttrup
Tlf. 9756 8623
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Henrik Særkær
Fiskergade 5, 4220 Korsør
Tlf. 5835 1845
henrik@itwise.dk
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Sønderskovvej 1, ”Hyttekærhus“, 8600 Silkeborg
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 Solkalender
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Dansk Land-
og Strandjagt

BLIV MEDLEM AF:

DANSK LAND! 
OG STRANDJAGT 
AF 1991
Landskasserer:

ASTA POULSEN
Tarmvej 117
6893 Hemmet
Tlf.: 7528 0272 

Konto nr.: 7789 1029074 

kasserer@dls-jagt.dk
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Det rigtige svar på jægerquizen er C

Foreningstelefon
6160 9292
www.dls-jagt.dk
Hovedbestyrelse
Landsformand: Finn Madsen
Vestergade 44, 9900 Frederikshavn
Tlf. 9842 3840 Skype: finn.madsen.6
Mobil 4059 3883 – 6160 9292
formand@dls-jagt.dk

Landskasserer: Asta Poulsen
Tarmvej 117, Nr. Bork 6893 Hemmet
Tlf. 75280272 – Giro: 7789 1029074
kasserer@dls-jagt.dk

Jørn Holst Hansen
Snedvej 3, 6534 Agerskov
Tlf 74833547 - 51325154
Martha.jorn@hansen.mail.dk

Finn G. Andersen
Hostrupvej 31 7860 Spøttrup
Tlf. 97568623 - 20412209
finn@stildal.dk

Tommy Hansen
Valmuevej 16 4400 Kalundborg
Tlf. 50937242 Tlf. 61545556
tommyohansen@hotmail.com

Bent Orla Olsen
Broholmvej 20, 5463 Harndrup
Tlf. 40271271
bentoolsen@gmail.com
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Arne Pedersen
Fuglebæks alle 1 4400 Kalundborg
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ajae@mail.dk

Arthur Hasselstrøm
Holmeåvej 8 6682 Hovborg
Tlf. 75396096
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Tlf.: 7528 0272
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Lundgårdvej 77, 7250 Hejnsvig, Tlf. 7539 6182
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Redaktion:
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bogtrykkeriet (gerne elektronisk) til de aktuelle 
numre senest i måneden før udgivelsen 
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Vignetter: Isabella Comas

Produktion:
HOTTRYK Grafisk Kommunikation
Brunde Vest 14 A, 6230 Rødekro 
Tlf. 74 66 64 31
www.ksp@hottryk.dk
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DLS-afdelinger inddelt efter statsskovdistrikter

MEDLEMSINFO

NST Vendsyssel 
Svend Erik Hansen 
Sæby/Frederikshavn afd.
Sten Bach
Ravntoftevej 4 9900 Frhavn.
Tlf. 23447589
sten.bach@hotmail.dk
Sekretær: Lisbeth Hansen
Mejlingvej 65 9900 Frhavn
Tlf. 22444319
mejlingudlejning@mail.dk

NS Himmerland
Buderupholm Statsskovdistrikt
Formand: Kim Skjødt Hansen 
Aalborg- Nørresundby afd.
Letvadvej 100 9200 Ålborg SV. 
Tlf. 98181278
Kasserer: Bjarne Friis Nielsen 
Vestertoften 11, 9574 Bælum 
Tlf. 98337446 
bjarne.friis.jette@hotmail.com

Sydvestvendsyssel afdeling
Jørgen Nielsen
Ellehammersvej 51a 9430 Vadum
Tlf. 9827 1147

Vesthimmerland afdeling
Lars Petersen
Møllevejen48 9620 Ålestrup
Tlf. 9864 5181

Kontaktperson Hadsund
Jens Olesen
Hybenholtvej 19 9560 Hadsund
Tlf. 2216 6306

NS Thy
Michael Andersen Thisted
Thisted afdeling
Michael Andersen
Vadestedsvej 7, Tingstrup
7700 Thisted
Tlf. 9792 4367

NS Midtjylland
Finn G Andersen, Spøttrup
Skive afdeling
Finn G. Andersen
Hostrupvej 31 7860 Spøttrup
Tlf. 9756 8623

NS Kronjylland
Palle Overgaard Sørensen Hadsten
Djursland afdeling
Torben Tipsmark
Floesskovvej 8 8900 Randers
Tlf. 8648 0886

NS Søhøjlandet
Orla Holmgaard Bræstrup
Østjysk Land og Strandjagt
Fmd. Tommy Stein
Åvej 50 Bredstenbro 8740 
Brædstrup
Tlf. 23277276
E-post: tstein@ofir.dk

NS Trekantsområdet
Morten Knudsen
Fredericia afdeling
Morten Knudsen
Skovkrogen 26, 7000 Fredericia
Tlf. 6170 0055

Kontaktperson Vejle:
Hans Chr. Hermansen
Moldevej 39, 4.th. 7100 Vejle
Tlf. 50269906.

NS Blåvandshuk
Svend Poulsen Hemmet
Varde afdeling
John Egeberg
Åhavevej 3, 6823 Ansager
Tlf. 4044 3224

Skjern/Egvad afdeling
Svend Poulsen
Tarmvej 117 6893 Hemmet
Tlf. 7528 0272

Esbjerg afdeling
Martin Rasmussen
Bogøvej 14 6710 Esbjerg
Tlf. 2370 4744

NS Vadehavet
Jørn Holst Hansen Agerbæk
Skærbæk og omegn
Jørn Holst Hansen
Snedvej 3 6534 Agerskov
Tlf. 7483 3547

Højer afdeling
Marco Sønnichsen
Østerende 15 6280 Højer
Tlf: 73 78 20 00 / 29 87 38 20

Holmeådalens jagtforening
John Jensen
Holmeåvænget 21 6682 Hovborg
Tlf. 61378094 
Mail: joh-bri@bbsyd.dk

NS Sønderjylland
Erik Clausen, Sønderborg
Arne Jensen, Sydals

Haderslev og omegn
Per Rudbeck,
Møllesvinget 26a, 6100 Haderslev
Tlf. 29 36 84 55
E-mail: perrudbeck@hotmail.com

NS Fyn
Jørgen Falk Jørgensen Helnæs
Halldor Sørensen Fåborg

DLS-Sydfyn
Formand Jan Agger, Fåborgvej 136
Ulbølle, 5762 
Vester Skerninge
tlf. 2093 5216

Strynø Land- og Strandjagt
Thorkild Christensen
Søndrevej 15, Strynø
5900 Rudkøbing
Tlf. 6251 5882

Midtfyns afdeling
Brian Jørgensen
Skovparken 2 A. Måre
5853 Ørbæk
Tlf. 26811825 
E-mail: hr.brianj@gmail.com

Nordfyns afdeling
Bent O. Olsen
Broholmvej 20 5463 Harndrup
Tlf. 4027 1271

NS Storstrøm
Finn Petersen Holmegård
Kontaktperson: Lolland
Lene Sørensen
Skovvej 13 4990 Sakskøbing
Tlf. 5470 7013

Kontaktperson: Holmegård
Finn Pedersen
Morbærvænget 13, 4684 
Holmegård
Tlf. 4013 6697

NS Vestsjælland
Tommy Hansen, Kalundborg
Korsør/Skælskør 
strandjagtforening
www.strandjæger.dk

Henrik Særkjær
Fiskergade 5, 4220 Korsør
Tlf. 5835 1845
E-mail: henrik@itwise.dk

Kalundborg og omegn
Tommy Hansen
Valmuevej 16 4400 Kalundborg
Tlf. 5093 7242

NS Hovedstaden
Jan Eriksen Solrød strand
Køge/Roskilde afdeling
Lars Andersen
Tingsryds Alle 5
2680 Solrød strand
Tlf. 5614 7206

Hornsherred Land og Strandjagt
Kaj Jørgensen 
Bøgetoften 3 
Jægerspris
Tlf. 47530865 
E-mail: skovkaj@forum.dk 

Sundby Strandjagtforening
Pren Bach Sørensen
Backersvej 128
2300 København S
Tlf. 3258 4000

Kontaktperson København
Karen Avlund Hansen
Classensgade 35, 2. Tv.
2100 København Ø
Tlf. 2533 0737

NS Bornholm
Jørgen Folkmann Sommer
Grønningen 18
3720 Aakirkeby
Tlf: 56 97 51 55
Mobil: 31 51 88 40

DLS-kredsforening for 
Vestjylland
Kontaktperson Holstebro
Egon Nielsen
Ravnsbjergvej 17
7500 Holstebro
Tlf. 9748 7404

Kontaktperson Lemvig
Mogens Holmgaard
Strøggade 53
7620 Lemvig
Tlf. 2213 0425

Navne skrevet kursiv, er Dansk Land- og 
Strandjagts repræsentanter i det stedlige 
statsskovdistrikts jægerfora.      



Afsender:
Dansk Land- og Strandjagt
Asta Poulsen
Tarmvej 117, Nr. Bork
6893 Hemmet

Returneres ved varig
adresseændring
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ISSN 1604-2611

Nyt brand for T-shirts. Med udgangspunkt i Michael Sands 
fotos fra hele verden lanceres et helt nyt tøjmærke kaldet 
“Dusk n’ Dawn”, som bedst kan oversættes til tusmørke 
og daggry. Tøjet er produceret af økologisk bomuld 
og henvender sig til mænd og kvinder, der sætter pris 
på skønheden i verdens vilde dyreliv. “Dusk n’ Dawn” er 
produceret ud fra ideerne beskrevet i Green Cotton kon-
ceptet, som er et af verdens mest anerkendte kvalitets- 
og miljøledelses-koncepter inden for textil.

Læs mere på: Duskndawn.dk, Netnatur.dk


