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- 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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gratister
I dagens Danmark er der mange
naturinteresser, som kæmper om
magt og indflydelse. Nogle bidrager
med store beløb til naturens
bevarelse, f.eks. jægere, lystfiskere og
fritidsfiskere. Andre kræver kun ind;
det er f.eks. naturfredere, fuglekiggere
og andre fritidsorganisationer.
Vi ser hvordan valgte politikere
videregiver magt og indflydelse til
store interesseorganisationer, med
tilhørende statsmidler, i håb om
støtte for genvalg ved næste valg.
Politikerne er valgt til at varetage
samfundsinteresser, ikke til at
afgive magten til ikke folkevalgte
organisationers ledelse.
På vildtforvaltningsrådets hjemmeside
kan der læses, at der er bevilget
store beløb til ornitologisk forening,
en organisation der i mange år har
kæmpet for at afvikle bæredygtig jagt,
udfase jagt som det så smukt kaldes i
frednings sprog.
Det kan synes mærkværdigt, at
det er så magtpåliggende for
fredningsorganisationer, at ”udfase
jagt” idet jagt og fritidsfiskeri er nogle
af de ældste kulturarve, der findes i
vores land; de burde især bevares af
fredningsfanatikere.
Jeg spørger ofte mig selv hvad
er det dog for et samfund, vores
højtuddannede eksperter har
opbygget. Et svar kunne være, fra
en oplevelse jeg fik ved et møde på
Fyn om landbrug, for et par år siden,
hvor jeg spiste frokost ved samme
bord, som et EU parlamentsmedlem.
Under frokosten fortalte hun at
hendes børn, helt sikkert troede at
mælk og kød, var noget man købte i

supermarkedet, henne om hjørnet. At
hendes børn ville blive mere overrasket
over at møde en ko, end en elefant i
gaden i København hvor de bor. Jeg
talte en del med hende og for mig
var det rystende, at vi har valgt den
slags personer til at forme Danmarks
fremtid, både samfundsmæssigt og
naturmæssigt.
Jeg kunne godt tænke mig at give et
par forslag til vores politikere. F.eks.
at alle medlemmer i foreninger, der
er medlem af friluftsrådet betaler et
naturpas f.eks. på 535 kr. årligt, det
samme beløb som jægerne betaler for
at benytte naturen. Pengene kunne
gå til strandrensning, vedligeholdelse
af stier og pladser i offentlige skove,
vedligeholdelse af offentlige vandløb,
vedligeholdelse af rastepladser,
eventuel bemanding af toiletter, (som
i Tyskland). Borgere der i forvejen
betaler for benyttelse af naturen, f.eks.
jægere, fiskere og andre, skal kun
betale for brugen en gang årligt, så vil
alle naturbrugere være lige.
Fredningsorganisationer der kræver
fredninger/fremmer fredninger, skal
betale mindst 50% af erstatningen
til lodsejerne, samt 50% af
vedligeholdelse af fredningen årligt
”naturpleje/naturgenopretning” som
det så smukt hedder i fredningssprog.
Naturbevarende fonde skal ikke kunne
kræve store erstatninger, for fredninger
de selv ønsker, ifølge deres vedtægter.
Nu da julen nu nærmer sig, vil jeg
ønske alle vores læsere en rigtig god
jul og et godt nytår.
Finn Madsen, landsformand

whistleblower
- Anledningen til vor samtale er din
udgivelse af bogen ’Fra vådeskudsoffer
til whistleblower – en ’doku’ om magt og
magtmisbrug’. Hvorfor skal den udgives
nu?

- Sidste år i marts blev vådeskudssagen
afgjort ved Højesteret. Bagefter skrev
jeg en artikel om sagen til jer, - at
det var det foreløbigt sidste, som
var sagt i denne sag om jægernes
ansvarsforsikring. Og når jeg siger
jeres, så er det fordi jeg har lagt bøssen
væk. Nu har jeg haft halvandet år til
finde ud af, hvad der egentlig var sket
i disse 11½ år, hvor jeg måtte vente på
en afgørelse. Og den viden og erfaring
vil jeg gerne dele med jer. Det gør jeg i
bogen her.
- Du sagde efter højesteretsdommen,
at du ville bringe sagen videre til Den
europæiske Menneskerettighedsdomstol.
- Der er en frist, som skal overholdes
for at der kan ankes. Og jeg havde
allerede før dommen forespurgt
hos Menneskerettighedsinstituttet
i København. Jeg havde en god
sag. Efter dommen henvendte
jeg mig til en københavnsk
menneskerettighedsadvokat, der også
bekræftede, at jeg havde en god sag.
Så på sin vis var jeg i et dilemma, - ville
jeg bruge resten af mit liv, - jeg er nu
70, - på at være indhyllet i et retsligt
system. Eller ville jeg bruge mit krudt
på at skrive et vidnesbyrd om, hvordan

det kan gå en uskyldig jæger i Danmark,
der bliver vådeskudt. Jeg valgte det
sidste. Og nu kan det læses af enhver.
- Hvordan kan det være, at det gik så galt
med din sag?

- Jeg fik kort efter jeg blev skudt
en mavefornemmelse af, at der
var et eller andet galt med vores
jagtforsikringsordning. Detaljerne kan du
læse om i bogen.
- Hvornår blev det så konkret for dig?
- Må jeg ikke bruge et tænkt eksempel fra
en anden verden, motorcykelverdenen!
Vi prøver at se på, hvor farligt det er
at køre på motorcykel for de 200.000
danske motorcyklister. Ligesom hos os
jægere er der klubdannelser efter mærke
og sportsform. Harley-Davidson klubben
f.eks. Overordnet har de en national
forening, Danske Motorcyklisters Råd.
Og så til det fiktive. Motorcyklisternes
nationale forening laver sammen med
Trafikstyrelsen, som sikrer sikkerhed
på vejene, et aktieselskab, som skal
ansvarsforsikre motorcyklisterne, - et
forsikringsmonopol. Motorcyklisterne
sidder på formandskabet og i
bestyrelsen for selskabet, og ejerne
deler overskuddet fra selskabets drift.
Trafikstyrelsen og Danske Motorcyklisters
Råd fastsætter forsikringspræmien til
35 kr. om året. Og så kommer 10.000 kr.
spørgsmålet!
Hvis nu en motorcyklist har skadet
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en anden motorcyklist, - på hvis side
står forsikringsselskabet så? På den
skadevoldendes naturligvis. På hvis side
står Danske Motorcyklisters Råd så? Som
delejere og ledere af forsikringsselskabet,
på den skadevoldendes side, naturligvis!
Logik for perlehøns? Her er det
motorcykelkæden hopper af. Stakkels
motorcyklistoffer. Du skal blot bytte
om så Danske Motorcyklisters Råd
bliver til Danmarks Jægerforbund
og Trafikstyrelsen udskiftes med
Naturstyrelsen under Miljøministeriet.
Den vådeskudte står tilbage som Palle
alene i verden. Her kan mit vidnesbyrd
så starte.
Det blev et spørgsmål om habilitet – eller
to kasketter, som man kalder det. Og da
er det jeg først i 2003 spørger Kristian
Raunkjær – formand for Danmarks
Jægerforbund og formand for Dansk
Jagtforsikring - om hans habilitet.
Intet svar. Og dernæst spørger jeg
Miljøministeren, om han var klar over
dilemmaet, - at vådeskudte jægere
er ilde stedt. Ingen svar. Og til slut
spørger jeg Statsministeren. Så er det,
jeg går til B.T., hvor Kristian Raunkjær
bliver krydsforhørt, og han svarer ikke
overbevisende. Da sagen kommer i B.T.,
svarer Statsministeren, at med mine
jagtvenner i bestyrelsen for Dansk
Jagtforsikring er jeg i gode hænder.
Da er jeg ikke længere blot
vådeskudsoffer. Men ved at gå ud i
offentligheden - også whistleblower.
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Nu får kampen en ny dimension. Før var
det blot et spørgsmål om erstatning,
’fordeling af penge’. Nu bliver det tilmed
et spørgsmål om ’anerkendelse’. For
formanden for Danmarks Jægerforbund
og samtidig Dansk Jagtforsikring må
ikke tabe ansigt. At han så gør det siden
i ’Jægerskandalen’ er en anden sag.
Men det er vigtigt for både forbundet
og forsikringsselskabet at beholde sin
legitimitet over for medlemmerne samt
forsikringstagerne – alle 170.000 danske
jægere med jagttegn.
Hvad gør overmagten så? I jurasprog
hedder magtmidlet ’karaktermord’ for
åben skærm. Og det er så det våben
Dansk Jagtforsikring tager i brug. Og
bruger det for lukkede døre både i
Vestre Landsret og Højesteret.
- Hvordan sker det?
- Det er uhyggeligt, hvordan modparten
har ladet det ske. Men ved at udsætte
mig for den ene psykiaterundersøgelse
efter den anden, så bliver det jo klart
for psykiaterne, at jeg ikke længere er
skadet på grund af vådeskuddet, men
på grund af beskyldningerne, min
dårlige økonomi og sagens trækken i
langdrag. For dermed er begrundelsen
for erstatning for min PTSD oven på
vådeskuddet forsvundet ud i den
blå luft. Min påstand i bogen er, at
dette forløb er planlagt og tilsigtet.
Forbryderisk.
Det er egentlig ikke noget at undre sig
over, men det er alligevel mærkeligt,
når det sker for mig selv. Jeg havde læst
om, hvad der kunne ske for besværlige
whistleblowere i det ’gamle’ Østeuropa
og i store amerikanske virksomheder.
De får den etikette på sig, at de er
mærkelige og ikke-funktionsdygtige.
Så kan de blive sat til at feje gulv og
stemple frimærker. På den måde
beholder magten anerkendelsen.
- Hvor ender vi så?
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- Nu er det sådan, at hele Danmarks
Jægerforbunds formandskab
og hovedbestyrelse havde fået
vidneudsagnene fra vådeskuddet, vådeskuddet på Kollerup -, som du
har bragt i bladet her og som ligger på
Netnatur. Alligevel sender Danmarks
Jægerforbund ’løjtnanten’ – deres
direktør for Dansk Jagtforsikring
i Højesteret, hvor han påstår, at
vådeskuddet blot var et ’jagtuheld’ og
ikke et katastrofalt vådeskud. Den stiger
højesteretsdommerne ikke på. Og her
blev det så tydeligt, det kunne blive,
- at Danmarks Jægerforbund ligesom
i eksemplet hos motorcyklisterne
ovenfor vælger side i en sådan sag, - de
vender ryggen til ofret.
- Bliver der så nogen anklage?
- Ja, bogens konklusion slutter med
disse fem begrundede anklager:
Opretholdelsen af myter mod
bedrevidende - og her gemmer sig den
største forbrydelse
Magtmisbrug
Uetisk professionel adfærd
Ansvarsunddragelse
Psykisk terror
Bogen indeholder alle nødvendige
mellemregninger og fører frem til, at
’Danske Motorcyklisters Råd’ ikke skal
drive ansvarsforsikring, - undskyld
Danmarks Jægerforbund. Skandaløst!
- Hvad så med erstatningen?
- Jeg vil håbe, der er advokater,
der har nosser og moral nok til at

FAKTA:

Fra vådeskudsoffer til whistleblower –
en ’doku’ om magt og magtmisbrug.
Forlaget Underskoven / Paperback /
Illustreret / 218 sider / Pris 249 kr. Kan
købes i boghandelen eller direkte på:
palle.overgaard@hotmail.com inkl.
porto. Bogen kan også downloades
som e-bog pris 125 kr.

rejse en sag om bestyrelsesansvar,
en erstatningssag, en straffesag for
mobning, - for efter læsningen kan
ingen være i tvivl om, at have været
vidne til en forbryderisk thriller, men da
alt er sandt fra ord til anden, så er det
jo mit vidnesbyrd om en sag, der aldrig
må gentage sig.
- Har du en drøm?
- Ja, jeg har en drøm om, at Danmarks
Jægerforbunds unge formand må
komme i den varme stol hos Martin
Krasnik i DR-Deadline. Dernæst
miljøminister Ida Auken, der er
hovedaktionær i Dansk Jagtforsikring.
- Hvor ender din gennemhullede jakke?
- Den kan du forhåbentlig inden
længe se udstillet på Jagt- og
Skovbrugsmuseet, medmindre nogen
forhindrer ’sandheden’ i at komme frem
i lyset. Danmarks Jægerforbund sidder
i museets bestyrelse. Sandheden er ilde
hørt.
- Tak og god vind fremover.
- I lige måde og tak for jeres støtte til
kampen for retfærdighed.

Du bliver sendt ud gennem skoven
med brød og vin til din gamle
bedstemor, men på din vej springer en
stor ulv frem fra buskadset. Hvad gør
du?
Det lyder som noget fra et eventyr,
men måske er det ikke ren fantasi.
Ulven er tilbage i Danmark.
Museumsdirektør og nu seniorforsker
med speciale i pattedyr ved
Naturhistorisk Museum i Aarhus
Thomas Secher Jensen starter med
at forsikre os om, at der ikke er nogle
kendte fortilfælde af ulveangreb på
mennesker i Nordeuropa de sidste
100 år, men han vil alligevel godt dele
nogle gode råd.
- Hold øjenkontakten og gå langsomt
baglæns. Ikke noget med at løbe
skrigende bort, for så opfatter den dig
som et byttedyr, siger Thomas Secher
Jensen.
Hvis man ikke vil lide samme skæbne
som ulvens foretrukne byttedyr,
hjorten, skal man altså simpelthen bare
lade være med at gøre som hjorten.
- Du kan også med fordel begynde

at tale højt og tydeligt med mandlig
stemme. Skæld den ud, ræk armene i
vejret og gør dig stor, siger han.
Slå fra dig og prik ulven i øjnene
Hvis ulven alligevel er fast
besluttet på at angribe dig, så
skal du ikke gøre som på film
og spille død. Det virker mod
bjørne, men ikke mod ulve.
- Hvis du spiller død over
for en bjørn, så vil den
måske kun ruske lidt i dig,
for den angriber nemlig
højst sandsynligt, fordi den
føler sig truet. Men hvis
en ulv angriber, så er det
fordi, den er sulten, siger
Thomas Secher Jensen. Han
anbefaler, at man spejder
lidt efter en god kæp, hvis det
trækker op til kamp.
- Hvis det skulle komme så vidt, så
spark, slå, og riv. Prik den i øjnene.
Prøv at se om du ikke kan
beskadige den. Et rovdyr er
aldrig interesseret i at blive
beskadiget, for så kan den
ikke jage efter føde, og
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Hvad skal man gøre,
hvis man bliver
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hvis du virker for farlig, så opgiver den
nok, siger Thomas Secher Jensen.
Tekst og foto: Naturhistorisk Museum i
Aarhus / uddrag
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Jægerbruden
Kvinden der venter derhjemme - et vanskeligt jagtobjekt

Som jeg stod der i døren, var det med en klar fornemmelse af at der var noget jeg havde gjort galt. Noget helt galt.
Indledning
Efter mange artikler
om jagtformer var
det, at en af de mest
tålmodige kvinder
jeg kender på
jagtens sti (nemlig
min mor) sagde:
”Hvorfor skriver
du ikke noget om
hende der altid venter
derhjemme? Som ikke er
med på jagt og som gang
efter gang skal høre om steder
hun ikke ser, om mennesker hun ikke
kender og om nedlagte dyr og fugle,
som hun ikke interesserer sig for?”

Ja, det var jo lidt af en udfordring - og
dem er man vel ikke bange for a tage
op. Eller er man?
Udfordringen
Ofte er der i jægerkredse snak om,
hvordan man kan ”få lov” til at gå på
jagt. Det handler jo ofte om, at når man
er af sted på jagt – ja, så er man ikke
til rådighed til alt muligt andet og det
kan ens partner (her efter omtalt som
”kone”) ofte blive irriteret over - for så
er det måske hende som står med det
hele.
Det kan der jo være noget om og derfor
er det nok også et emne, som mange
jægere helst ikke tager op. Sat lidt på
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spidsen; hvis man lægger en kugle i et
glas for hver gang jægeren er af sted
en dag for at dyrke sin egen hobby og
tilsvarende for konen, så er det jægeren
der som oftest først får brug for at finde
nye glas frem, mens konen endnu ikke
har fyldt sit.
Samtidig er det også vanskeligt, at
kunne argumentere for at det ikke
forholder sig sådan, når man inderst
inde jo godt ved, at der nok er noget
om snakken. Så hvordan får man så
holdt ”husfred”, samtidigt med at man
får dyrket den passion, man ved det er
svært at leve foruden?
Tid til jagt
Det nemmeste er jo hvis konen er
med på jagt. Så er man ligesom ude
over det. Det har jeg også forsøgt.
Modstræbende lod min kone sig
inddrage og var med en hel dag.
Det var også en helt speciel dag;
faktisk en af de få jeg har oplevet,
hvor det regnede fra vi startede til vi
sluttede, hvor vi intet vildt så og hvor vi
afslutningsvis stod i en lade, da konen i
det forhold ikke ville have våde jægere
ind i stuen. Siden da er det ikke lykkes
mig at lokke min kone med på jagt igen.
En anden måde er, at forsøge at få det
til at passe ind i dagligdagen, så det
ikke giver noget unormalt fravær, at
man er på jagt. Det er faktisk det jeg

har haft allerstørst succes med. Det
kræver, at man dyrker nogle jagtformer
som ligger i yderkanten af dagen, f.eks.
morgentræk, bukkejagt og rævejagt.
Så kan man faktisk godt nå at gå lidt
på jagt hvor man ellers ikke ville kunne
nå det. Det gør så, at jeg kommer hjem
på samme tidspunkt som hvis jeg kom
sent hjem fra arbejde, men har blot
betydet at jeg tog tidligt fra arbejde - og
derefter på jagt.
Tilsvarende om morgenen, hvor jeg er
taget meget tidligt af sted, været på
jagt og derefter fortsat på arbejde. Det
har været en stor succes for mig og gør
at familien ikke sætter spørgsmålstegn
ved, om jeg er taget på jagt (i samme
grad) eller ikke.
Muligheden er selvfølgelig
endnu bedre, hvis man har en
hjemmearbejdsdag, hvor arbejdet
starter efter jagten eller jagten starter
efter arbejdsdagen, og så kan man
lægge lidt oveni på andre tidspunkter.
Det har jeg været meget glad for i løbet
af årene, men det kræver naturligvis,
at man har den slags arbejde, hvor
hjemmearbejdsplads anvendes.
Dage hvor jægeren er væk
De dage hvor jeg tager af sted før lyset
bryder frem og er hjemme igen når
aftensmaden næsten er spist, er nok
de sværeste. Her er man virkelig i en

Det eneste der virker i den situation
er, at smyge ærmerne op og gå i gang
med alt hvad man kan finde på, såsom
børnepasning, madlavning og den
slags, for det er den eneste måde, der
giver mulighed for at tage af sted igen.
Det kræver lidt af en stor mundfuld
luft, lige før man træder ind af døren,
men det er virkelig effektivt, og tager
ikke mere end et par timer, og så kan
man ellers falde omkuld, hvilket der nu
absolut også er grundlag for.
Mens jeg sidder og skriver dette, tænker
jeg, at det kan lyde som om at man skal
undskylde for, at man er af sted på jagt,
men det er slet ikke min pointe. Pointen
er, at når man er så glad for at tage på
jagt, ja så må man også være klar på at
levere på andre tidspunkter. Hvis man
selv kan nå at se behovet, så kan mange
af de ”debatter”, som opstår omkring at
man skal af sted, undgås.
Den gode historie
Så skete det endeligt. Nu fik jeg den
buk jeg har gået og arbejdet på for at få
så længe. Og jeg er helt vildt glad, som
kun jægere kan være, og det ser ikke
rigtigt ud til helt at have den samme
interesse hos min kone. Underligt!
Og dog, for det var jo ikke hende, som
har arbejdet hårdt for det, og ved
hvor svært det var. Det kan jeg godt
forklare, men efterhånden er det gået

op for mig, at hun mest er optaget af,
om jeg er glad! ”Var det god dag?”.
”JA tak - det var det”, så er hun faktisk
dækket ind. Selvfølgelig er der vildt,
personer og steder, som gør større
indtryk end andre, men det er jo ikke
anderledes end når man hører om
andres oplevelser. Så jeg tror, at den
som er gladest for historien er den som
fortæller den, og det er jo dejligt at hun
vil høre den, og så er det nok det.
Hende der står med det hele
Min søde mor var den der stod klar
med mad, overnatning og tøj m.m. til
de jægere, som havde brug for det. Det
tror jeg faktisk også, at der er mange
jægerkoner, der gør. De giver ikke kun
plads til at jægeren kommer af sted,
men er også klar til at supplere med en
hel del service, som de ikke umiddelbart
får noget for. De får rosende omtale
ved frokosten - min farfars fætter kunne
rose, så vi andre nærmest ikke troede
vores egne ører - og nogle gange er de
med på jagten som klappere. Det gør
så, at det bliver vigtigt at komme på de
aftalte tidspunkter. Gud nåde og trøste
den, som ikke var klar til frokosten, når
det var blevet aftalt, og min mor havde
maden klar. Så var der ballade i luften,
som min far så havde gavn af senere.
Det var jo også helt i orden.
Hvis man laver aftaler, så skal man også
holde dem, og nogen gange bliver vi
jægere så optaget af at gå på jagt, at
vi nærmest glemmer alt andet. Det er
jo netop det som er så betagende ved
jagt, - at det får en til at glemme alting!
Nogle koner vænner sig til det, andre
ikke, og det er nok temmeligt klogt at
finde ud af hvilken en man har, for ellers
får det hurtigt konsekvenser.
Kalenderen
I vores familie er det kalenderen,
som giver anledning til debat. Hvem
har lovet sig ud til hvad? Er det dem
som først får skrevet, som får lov til at

holde sin aftale? Det er jo en ret god
argumentation for en jæger, for ofte
kender vi jo jagtdatoerne nærmest et
halv år før dagene kommer. Men igen
er det jo en balance. Især hele dage
kan godt give anledning til en debat,
og jeg har efterhånden gjort mig selv
den tjeneste, at sætte mine jagtdage i
parentes, som betyder at de kan slettes,
og at de ikke er prioriteret. Det er
dog vanskeligt, hvis man har inviteret
gæster med, og der har man nok en
situation, hvor debat vil opstå. Det
gjorde det for mig, da fejringen af min
svigerfars runde fødselsdag lå samme
dag, som jeg havde inviteret gæster
med på jagt. Her er mit råd, at der
kun er et at gøre - og tak - det var en
glimrende fødselsdag, og mine gæster
var forstående og kommer med en
anden gang.

JAGT & JÆGERE

dårlig udgangsposition, for man er der
jo ikke, så der er ikke andre til at passe
det hele, mens man er væk. Særligt da
min datter var helt lille, var sådanne
dage en stor udfordring, og når jeg tog
nogen af dem, ja så var det helt sikkert,
at det øjeblik jeg trådte ind af døren, så
var opgaverne klar til mig. Det skal man
så liiige var klar på, når man har været i
frisk luft, frost og naturoplevelser en hel
dag. Der kan man godt have tendens til
at være en smule træt. Og hvis man ikke
er klar, så er det at man står der i døren
med en fornemmelse af, at der er noget
som er helt galt.
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Afslutning
Det er fantastisk at min kone kan holde
en så passioneret jæger som mig ud.
Jeg er af sted gennemsnitlig 2 gange
om ugen på jagt og, at hun vil have
tålmodighed til det, er jeg hende
meget taknemmelig for. At jeg
kan gøre en del for at gøre
det lettere for os begge,
gør sagen nemmere,
men at hun også
har overskud til at
høre om endnu
en nedlagt gås/
ræv/buk, det kan
jeg kun lette på
jægerhatten over.
Det burde du måske
også gøre med/for
din?
Tekst og foto: Morten S.
Knudsen
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Jagtsæsonen
2012-2013

Jagtsæsonen 20122013 gav et stort
udbytte. Der blev
nedlagt 190.000
stykker vildt mere
end året før, og
især udbyttet af
ringduer var stort.

Jægernes jagtudbytte er tilbage på
et normalt niveau efter en knapt så
travl jagtsæson året før. Det viser
Naturstyrelsens vildtudbyttestatistik,
som opgør det vildt, jægerne har
skudt i jagtsæsonen 2012-2013. Jagtudbyttet er en af de bedste
indikationer, vi har på, hvordan det
går med en række forskellige vilde
dyr i naturen. Og baseret på de nye
tal, ser det faktisk ud som om, at de
forskellige bestande af dyr er relativt
stabile eller stigende. Vi ser ikke nogen
markant tilbagegang hos de arter, der
er jagttid på, og det fortæller os, at
jagten har foregået på et bæredygtigt
grundlag, siger skovfoged Mads
Bank-Mikkelsen fra Naturstyrelsen.
Vildtudbyttestatistikken, som bliver
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lavet af DCE, Center for Miljø
og Energi, Aarhus Universitet,
indeholder oplysninger om
udbyttet af i alt 16 pattedyrarter og
36 fuglearter.
Flest ringduer blev skudt
Ringduen er det dyr, der tegner sig
for den største stigning, og i årets
jagtsæson blev 70.000 flere ringduer
skudt i forhold til den foregående
jagtsæson.
- Forklaringen kan muligvis være, at
nye regler betød, at duerne blev fredet
for jagt i oktober måned i 2012, og det
kan have fået bestanden til at stige,
så flere voksne duer kunne skydes i
jagtsæsonen i år, siger Mads BankMikkelsen.
En anden forklaring på stigningen af
ringduer i statistikken kan være, at der
sidste år blev givet flere tilladelser til
såkaldt regulering, hvilket betyder, at
der er blevet givet tilladelse til at skyde
duer, der laver skader på eksempelvis
landbrugsafgrøder og til forstyrrende
duer i villakvarterer.
Antallet af nedlagt kronvildt fortsætter
en jævn fremgang og nærmer sig nu
10.000 stykker vildt i forhold til de
foregående år, hvor der blev nedlagt
omkring 7.500-8.000 krondyr. De årlige
kronvildttællinger viser, at der bliver
flere krondyr i både Jylland, på Fyn og
på Sjælland.

Kvindelige jægere - nu mere end
10.000
Blandt de 175.000 jægere, der indløste
jagttegn i årets jagtsæson, var 10.086
kvinder. Det er det højeste antal
nogensinde.
-Af de mange kvindelige jægere er
der 30 procent, som har nedlagt og
indberettet mindst ét stykke vildt i
sæsonen, mens tallet for mændene
er på omkring 60 procent. De kvinder,
der indberettede nedlagt vildt, skød
i gennemsnit 10 stykker vildt, mens
mændene skød i gennemsnit 26
stykker vildt, fortæller Mads BankMikkelsen.
Jægere, der indløser jagttegn, har
pligt til indberette deres jagtudbytte
til Naturstyrelsen. Og man skal huske
også at indberette, selvom man ikke
har nedlagt vildt. Tallene viser, at to ud
at tre jægere, der indløste jagttegn i
den forgangne jagtsæson, huskede at
indberette.
Kilde: NS
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Havnisser, eller ???

Pegefingeren trykkede på aftrækkeren – men intet skete...
Ahhh, det var vist ikke, her til morgen
man skulle tage på trækjagt. Vejret
var godt nok – men bare ikke lige her.
Men nu var man jo taget herned, så
skulle man ikke få det bedste ud af
morgenen.
Morgenen var ellers startet med at
skrabe is af forruden. Køreturen til
min udsete plads forløb stille og
rolig. Vinden var i nord og det blæste
godt og temperaturen var under
frysepunktet. Det skulle blive dejligt
at få lokkeænderne ud – og se hvad
morgenen ville bringe. Et par tidligere
besøg havde givet lidt krager, men
ænderne var udeblevet.
Godt 100 meter langs et hegn til en
hjortefarm og jeg var fremme ved
bestemmelsesstedet. Hold da op,
hvor det var højvande. Lokkeænderne
kunne ikke komme mere end 5 meter
ud. Normalt kan jeg gå mere end 100
meter ud i fjorden, men allerede efter
1 meter, var vandet dybt og 5 meter
ude, måtte jeg hoppe, hver gang en
bølge slog mod mine waders, for ikke
at få dem fyldt med vand.
Lokkefuglene var hurtigt lagt på plads
og jeg kunne nu nyde roen og de
mange lyde. Mange af de 5-7 meter
høje graner, bag mig, var gået ud.
Dette var resultatet efter ekstremt
højvande, som vi oplevede sidste år.
Et blik mod øst og jeg kunne
konstatere, at en times tid efter
solens opgang, ville solen nå over
skykanten. Det ville betyde solskin
på lokkefuglene og det ville nok være
svært, at få fugle til at slå.
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Stedet er specielt. Bag mig, er der
en lille granskov og bag den, en lille
hjortefarm. Enkelte gange, kunne
jeg høre hjortens karakteristiske
brunstbrøl. Men det var emuerne der
havde travlt. Utroligt – men om en
måneds tid, bygger de en rede og
lægger æg. Kyllingerne kommer til
verden i en kold og ofte våd tid – men
som regel klarer de sig.
Et par gange, var der kommet
gråænder. De kom jagende bag fra,
med kurs mod den lille vig – uden at
levne mig en chance for skud. Men en
velkendt og smuk lyd nåede mine ører.
Mit blik fangede en enlig hvinandrik.
Et sæt gik igennem hvinanden.
Kursen blev lagt om og den styrede
sikkert mod mine lokkere. Det burde
blive nemt. Her stod jeg
i min kamuflage

tøj og iført ansigtsmaske. Tøjet
passede perfekt til de gul/brune siv –
hvinanden ville aldrig kunne se mig.
Sikringen blev skubbet frem og den
russiske haglbøsse gled på plads
på skulderen. 15 meter ude gjorde
andrikken sig klar til at lande. Det er
det letteste skud, der findes. En and
der vil lande, hele brystet vender mod
jægeren – det kan ikke være nemmere.
Pegefingeren trykkede på aftrækkeren
– men intet skete! Desperat skubbede
jeg fingeren frem og prøvede igen –
igen med samme resultat. Hvinanden
var for længst landet og svømmede
forvirret rundt, mens den undersøgte
sine plastikfæller. Haglbøssen blev
lukket op og smækket sammen.
Sigtekornet fandt den lille hals og
hoved og atter trykkede pegefingeren
på aftrækkeren – igen med det
samme nedslående
resultat. Atter
gentog
”øvelsen”
sig,

skiftet løb. På høje tid, hvinandrikken
vendte sig mod vinden, da skuddet
faldt. Skuddet piskede vandet op og
andrikken ramte det oprørte vand, for
at dykke øjeblikkeligt.
Det var dog ganske kort tid, den var
under vandet, inden den kom op
igen. Desværre skete der igen intet,
da jeg trykkede på aftrækkeren.
Igen måtte jeg åbne haglbøssen og
skifte den afskudte patron ud. Under
denne manøvre dykkede hvinanden
igen. Den kom dog hurtigt op igen
og svømmede direkte imod mig
og de skærmende siv. Igen blev
løbsvælgeren aktiveret og skuddet
slukkede øjeblikkeligt alt liv.

Kort efter, sad hunden med hvinanden
og jeg kunne tage den ”tålmodige”
fugl i øjesyn. Hvor er sådan en nyskudt
hvinandrik dog smuk.
Jeg kunne ikke finde nogen forklaring
på haglbøssen opførsel. Jeg åbnede og
lukkede den et par gange, tog aftræk
og det fungerede!
Lidt senere på morgenen, skød jeg en
toppet skallesluger og en krage. Der
var ingen problemer med haglbøssen.
Hvad årsagen til den underlige
opførsel var, kender jeg ikke – måske
”havnisser”.

JAGT & JÆGERE

toplukkernøglen blev skubbet til
side, over and underen blev åbnet
og lukket. Desværre med det samme
resultat. Desperationen var til at føle.
Her, 15 meter ude i vandet, lå årets
første hvinand, tilmed en smuk andrik
og haglbøssen ville ikke slippe det
dræbende skud. Mit blik ”løb” over
haglbøssen – var der en synlig årsag
til miseren? Der var ikke noget at se,
men under den korte ”pause” kom
jeg til at tænke på løbsvælgeren.
Denne funktion bruger jeg aldrig,
men et eller andet skulle der gøres.
Tommelfingeren fandt ind bag
aftrækkeren og skubbede den frem. Et
lille hørligt klik, fortalte mig, at der var
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Tekst og foto: John Ravn
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Spørgsmål til

Miljoministeriet
Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby
(V) har den 16. september 2013 stillet
følgende spørgsmål nr. S 2420, som
derefter besvares.
Mener ministeren, at det vil gavne
forholdene for edderfuglene i Danmark,
hvis der indføres en generel fredning
af måger i Danmark (så kun godkendt
regulering kan finde sted)?
Svar
Naturstyrelsen har bedt Aarhus
Universitet, Nationalt Center for Miljø
og Energi (DCE) om at vurdere en evt.
jagtfredning af måger i forhold til
edderfuglenes forhold. DCE har svaret
følgende:
”Det er DCEs vurdering, at indførsel
af jagtfredning af måger (jagtbare
mågearter (2013): sølvmåge, svartbag,
sildemåge) ikke vil ændre forholdene
for edderfugle som yngler i Danmark.
Dette skyldes:
t"UEFUWVSEFSFT BUIPWFEQBSUFOBG
de måger der nedlægges på jagt i

Danmark er trækfugle, der passerer
Danmark i efterårsmånederne eller
overvintrer i vores farvande, og at
sandsynligheden for at der skydes
danske måger, der potentielt præderer
på de danske edderfugle, er lille.
t"UEFOQPUFOUJFMMFTUJHOJOHJ
mågebestandene som følge af
reduceret jagtdødelighed vil have
relativ lille effekt på de overordnede
bestandsstørrelser i de relevante
flyway-bestande [geografisk
sammenhængende område
omfattende ynglebestande som har
fælles raste- og overvintringsområder]
da jagtudbyttet (beregnet på
baggrund af DCEs vingeundersøgelse)
er lille i forhold til bestandene
(sølvmåge: 15.000-20.000 skudt årligt i
Danmark ud af en overordnet bestand
på 1,3- 3,1 mill. fugle; svartbag: 7.0007.500 skudt årligt i en bestand på
330.000- 540.000 fugle; sildemåge:
200-300 skudt årligt i en bestand på
900.000- 1.100.000 fugle).

www.valdemarbyg.dk

t"UBOUBMMFUBGNÌHFSEFSQPUFOUJFMU
præderer på edderfuglenes æg
og ællinger i yngletiden (primært
sølvmåge, svartbag) ikke forventes
at stige som følge af en jagtfredning,
men mere pga. overordnede
bestandsfremgange (pt. i fremgang).
t"UNÌHFSJLLFQSEFSFSWPLTOF
edderfugle, medmindre disse er syge,
afkræftede eller på anden måde
tilskadekomne.
t"UKBHUFOQÌNÌHFSJ%BONBSL
formentlig ikke har haft nogen
indflydelse på størrelsen af de danske
ynglebestande af svartbag og
sølvmåge.
t"UEFOEBOTLFCFTUBOEBGFEEFSGVHMF
har været stabil siden 1990, mens
bestandene af måger (sølvmåge,
svartbag, sildemåge) har været i
fremgang.”
Ida Auken / Mads Leth-Pedersen
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Koldt vejr, ræve og hav-

ørne holder skarver i skak
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Koldt vejr og mangel på føde er årsagen til, at antallet af ynglende
skarver er gået tilbage fra 2012 til 2013. Men også en voksende bestand
af havørne i Danmark kan have været med til holde skarverne i skak.
En ny rapport fra DCE, Nationalt Center
for Miljø og Energi, Aarhus Universitet,
viser, at der i 2013 ynglede godt 24.500
skarvpar i Danmark. Det er 10 procent
færre skarvpar end året før og det
laveste antal siden 1990. -Det ser ud
til, at skarvbestanden er ved at nå et
naturligt leje. Hvor vi fra midten af
90’erne og frem til 2005 var nået op
på en meget koncentreret bestand på
omkring 40.000 par fordelt på få steder
i landet, så ser vi nu, at skarver i lavere
antal findes over hele landet i mindre
kolonier, siger biolog Erling Krabbe,
Naturstyrelsen. Det meget kolde forår
i 2013, forstyrrende ræve i to af de
største skarvkolonier og for lidt føde
til skarverne nær flere af kolonierne
er formentlig hovedårsagerne til
tilbagegangen, fremgår det af
rapporten.
Havørne laver ravage
Men ifølge biolog Erling Krabbe kan
tilbagegangen også hænge sammen
med, at der bliver flere og flere

havørne på dansk jord. Havørnen er
skarvens eneste flyvende, naturlige
fjende og den eneste, der kan true
skarven på de små, isolerede holme
og i toppen af høje træer, hvor skarven
typisk yngler. - Det skaber en utrolig
ravage, når en havørn angriber en
skarvkoloni. Skarverne skynder sig
straks væk fra rederne, mange flygter
længere væk, mens andre igen
begynder at stjæle redemateriale fra
naborederne. På den måde bliver
rederne splittet fuldstændig ad, og
æg og unger går tabt. Der opstår i det
hele taget en enorm uro i kolonien,
som det tager lang tid for skarverne
at komme sig over. Nogle skarver
når slet ikke at yngle, hvis havørne
forstyrrer dem flere gange, siger biolog
Erling Krabbe fra Naturstyrelsen,
som har iagttaget skarver igennem
årtier. Havørnen genindvandrede
til Danmark i 1995, og er vokset
støt og roligt i antal de seneste år.
I 2013 nåede antallet op over 50
ynglende par. Naturstyrelsen forvalter

skarvbestanden Naturstyrelsens
forvaltningsplan for skarv skal
være med til at sikre skarven som
en almindelig dansk ynglefugl, og
planen skal desuden sørge for, at
skarven ikke gør uacceptabel skade
på fiskebestandene. Naturstyrelsen
foretog i 2013 indgreb i fem kolonier
rundt omkring i landet ved brug af
oliering af æg og bortskræmning.
Blandt andet gav styrelsen tilladelse til
oliering af æg i 310 reder ved Saltholm
i Øresund, hvor skarver kan være til
fare for flytrafikken. -Skarvbestanden
bliver reguleret både af hensyn til
fiskebestande og flysikkerhed, men
vi ser jo nu, at naturen er i fuld gang
med at regulere sig selv, siger Erling
Krabbe. I årene 2001-2012 blev 2.6007.200 reder årligt reguleret ved oliering
af æg eller bortskræmning. I 2013 var
det tal faldet til 1493 reder fordelt på
fem kolonier.
Kilde: NS
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Bognyt
VILD JAGT
Bogen er endnu en bog til alle dem, der elsker naturen
og at jage. I Vild jagt fortæller Freddy Wulff om store
og vilde jagteventyr i blandt andet Alaska og Canada, i
Mellemamerika, Australien, Laos og Indonesien. Og det er
jagt på en helt anden måde, end man er vant til at høre om...
Bogen er ikke blot en beskrivelse af en række af Freddy
Wulffs større jagtoplevelser rundt om i verden; det er også
historien om hans møde med mennesker, som på hver deres
måde lever af jagt – i naturen og med naturen: Indianere,
pelsjægere, nybyggere og mange flere. Og undervejs er
Freddy med til at jage med armbrøst, bue og pil, harpun,
boomerang og meget andet – eller med intet andet end de
bare næver!

Freddy Wulff (f. 1945) er opvokset i Dronningborg ved
Randers. Han er uddannet shippingman i Ø.K, men har
tilbragt hovedparten af sit liv som bl.a. minearbejder,
professionel jæger, eventyrer, reporter og fotograf rundt
om i verden. I dag fordeler han fortrinsvis sin tid mellem
Sydøstasien, New Zealand og det nordlige Spanien.
t(BET'PSMBH
t*OECVOEFU
tTJEFS
t1SJTLS

Pressemeddelelse
I forbindelse med optagelsen til årets sidste ”Nak og Æd” TVprogram, besøgte naturmanden Jørgen Skouboe og kokken
Nikolaj Kirk, Scotsport/Jelling Jagtrejser på Learney House, Royal
Deeside i Skotland.
Temaet er jagten på den skotske højlandshjort i brunsten i oktober
måned, og her kan man med spænding vente på forløsningen om
Jørgen får nedlagt en hjort i brunst, med den deraf følgende kulunariske
udfordring for kokken Nikolaj Kirk – eller er det ”taberdyret” som skal
tilberedes? Alt dette og meget mere kan seerne se frem til når udsendelsen
vises på DR2 Onsdag d. 18. december kl. 20.00.
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Da Thomas Lindy Nissen i foråret 2012 fik ideen til det, der
skulle være hans tredje bog om jagtoplevelser i udlandet,
var han ikke klar over, hvor omfattende ideen, skulle ende op
med at blive.
- Jeg rejser omkring tre måneder om året for at opleve jagt,
fiskeri og vildmark fra første række, og jeg har gennem
tiden besøgt mere end 20 lande på fem kontinenter, siger
han og fortsætter: - I min tredje bog ville jeg beskrive jagt
på samtlige seks kontinenter, hvor det er muligt at jage, så
jeg manglede altså en beretning fra det sidste kontinent
jeg ikke havde besøgt - Sydamerika. Han smiler skævt ved
tanken om, at han – uden at han ville det – men i forsøget
på at skaffe en beretning fra det latinamerikanske kontinent
søsatte et projekt, der udviklede sig til noget, som krævede
anlæg for at kunne holde endog mange bolde i luften
samtidig.
- Jeg kontaktede nemlig formand for Nordisk Safari Klub,
Jens Kjær Knudsen. Han er en af Danmarks mest erfarne og
berejste jægere. Han har skrevet artikler om jagt og jagtlige
eventyr til danske og udenlandske jagtmagasiner gennem
20 år, fortæller Thomas og fortsætter i samme åndedrag: Jeg spurgte, om han ville levere kapitlet om Sydamerika! Han
besvarede uden videre betænkningstid spørgsmålet med et
JA!
Senere blev eventyreren og forfatteren til tre jagtbøger,
Claus Ballisager, trukket med ind i projektet.
- Claus var set fra mit synspunkt interessant for projektet,
idet han i forvejen er en af landets mest succesrige
jagtbogsforfatter. Han har stor ekspertise inden for jagt i
ufremkommelige egne over det meste af verden. At han
også for et par år siden krydsede Kodiak Island ved Alaska
- øen som oppebærer en meget tæt bestand af verdens vel
nok største brunbjørne – til fods, fortæller blot lidt om hans
støbning, siger Thomas med respekt i stemmen.
Ud over Claus Ballisager foreslog Jens Kjær Knudsen også
sin gode ven Erik Hahn Pedersen, som forfatter til et kapitel
om svensk bukkejagt på kæmpebukke – noget, idemanden
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Pressemeddelelse vedrørende udgivelse af: Jagtrejsefeber
Utrolige jagteventyr på seks kontinenter
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til bogen ikke i sin vildeste fantasi ville have turdet håbe på,
kunne realiseres.
- Kunne vi få Erik Hahn Pedersen med på et kapitel, ville det
set fra mit synspunkt være helt fantastisk. Han er en af de
danske bukkejægere, hvis ikke DEN danske bukkejæger, som
ved allermest om jagt på kapitale medaljebukke i udlandet.
Der ud over er han også meget anerkendt for sin medvirken
i utallige filmproduktioner, der er produceret på hans mange
jagtrejser overalt i verden, fortæller Thomas begejstret.
Buejagt er inde i en eksplosiv vækst i Danmark, så både
Thomas og Jens (der begge er nybegyndere med buen) så
gerne – nu de var kommet i gang – at et kapitel om buejagt
blev leveret til bogen. De kontaktede Jørn Folner fra Ærø,
som har gået på buejagt overalt i verden i en menneskealder,
for at høre, om han ville være interesseret i at levere et
kapitel.
- Det ville han, hvis han da ellers kunne finde ud af at skrive,
som han udtrykte det! Men det kan han fandt jeg hurtigt ud
af. Jørns tekst blev til bogens indledende kapitel om buejagt
efter kudu i Sydafrika, slutter den optimistiske redaktør og
udgiver Thomas Lindy Nissen.
Bogen, som er indbundet og på 253 sider, er udgivet på eget
forlag, og kan købes i jagtforretninger, hos boghandlere,
direkte på forlaget og via forskellige internetbutikker.
Vejledende udsalgspris: kr. 299,-
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”Stenalderjagt”

på det sorte kontinent
Afrika. Navnet emmer langt væk af
mystik, eventyr, dufte og gloende
hede. Selv fik jeg Afrika ind under
huden meget tidligt. Noget af det
første, jeg husker, er, at jeg fik læst
Tarzanhistorier om aftenen, og de
første film, jeg mindes at have set, er
Tarzanfilm. Da jeg blev seks-syv år,
kunne man købe nogle vellignende
plasticdyr, og mine lommepenge
blev som en selvfølge brugt på de
afrikanske af slagsen. Senere endnu,
da jagt kom ind i billedet, læste jeg
klassikerne af Hunter, Hemmingway,
Ruark og andre - drømme blev født.
Så indhentede virkeligheden mig med
uddannelse, kærester, kone, børn,
arbejde og en økonomi, der absolut
ikke stod safari på. Langt senere i
livet blev det pludselig realistisk, at
jeg både tidsmæssigt og økonomisk
kunne tage på en jagttur til Afrika. Det
skulle udnyttes, og det handler den
følgende beretning om.
Efter en lang dag i et Sydafrikansk
”blind” er skumringen med dens
bløde lys og intense stemning ved
at sætte ind. Da vi har en aftale om
ikke at skyde senere end en time
før, det bliver mørkt, af hensyn til en
eventuel opfølgning, begynder jeg
at pakke mine ting for at gå tilbage
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til campen. Samtidig scanner jeg
omgivelserne omhyggeligt, da jeg
jo godt ved, at jo mørkere det bliver,
desto bedre er chancen for, at dyret
i mine drømme vil dukke op. Uden
en lyd, uden at jeg har opfattet selv
den mindste bevægelse, er den der
bare. Ikke for ingenting bliver den
kaldt for ”savannens grå spøgelse”.
Kudutyren er stor, majestætisk,
elegant og har kulsorte, lynende
skarpe og gennemborende øjne. Den
nærmer sig vandet med den tøvende
forsigtighed og frygt, som ligger dybt i
dens gener. Instinkter, som er lagt der
af evolutionen som en følge af dyrets
behov for vand og dets instinktive
viden om, at både firbenede og
tobenede rovdyr har luret ved
vandhuller lige så længe, arterne har
eksisteret.
Som det store dyr nærmer sig vandet
20 meter væk, stiger spændingen inde
i det lille ”blind” til nærmest ubærlige
højder. På denne afstand – bueafstand
– fornemmer jeg hver eneste sitrende,
nervøse fiber i dyrets krop. Resten af
verden forsvinder, til der kun findes
et vidunderligt smukt dyr, stor som
en hest, lige foran mig. Størrelsen på
dyret er slående. Ganske vist står jeg
i et ”pitblind”, som er gravet lidt ned,
men det er alligevel usædvanligt at

skulle se op på et dyr. Da kudutyren
er helt henne ved vandet, står den
lidt spidst. Ikke et helt optimalt skud
med buen. Jeg ønsker desperat, at
den skal dreje sig lidt, så jeg kan få
en pil ind skråt bagfra, men inden
den når at bevæge sig, bliver den
skræmt af en lyd. Med et par elegante
spring er den borte, forsvundet i det
omkringliggende krat.
Da det er den sidste aften på reviret, er
det noget af en nedtur, og da jeg efter
nogle minutter har fordøjet skuffelsen,
begynder jeg igen at pakke grejet. Da
jeg er klar til at forlade skjulet, kigger
jeg rundt. Jeg får et stød i hjertet, da
jeg ser, at han er på vej ind igen. Igen
ryger pulsen i vejret, og igen gør jeg
klar til at skyde. Denne gang står han
med siden til, og det er godt nok, selv
om jeg normalt foretrækker at skyde
pilen ind skråt bagfra. Jeg trækker
strengen tilbage til mit ankerpunkt,
fokuserer intenst på det sted bag
forbenet, hvor jeg vil ramme, og lader
pilen flyve. Tiden går næsten i stå.
Pilen bevæger sig i slowmotion frem
mod målet, og efter helt ufattelig
lang tid slår den ind i siden på dyret.
Så går det igen rigtig stærkt. Jeg når
lige at tænke, at det er et hjerteskud,
så er han væk. Denne gang lynhurtigt

sidder lidt fremme og sikrer direkte på
os. Jeg er ved at gøre mig klar, mens
Arthur træder et skridt frem for at gøre
plads. Med rystende fingre får jeg en
ny pil på strengen, men inden jeg når
at komme helt frem, hvor jeg kan se
den, griber han mig om skulderen og
smiler meget ”højt”.
– Den er forendt, hvisker han fornøjet.
Det viser sig, at de lyde, jeg hørte,
mens jeg stod med hovedet ude af
skjulet, var kudutyren, der vaklede
omkring. I det han faldt, fik han
hornene viklet ind i krattet på en
mærkelig måde, så han har hovedet
løftet som om, han kigger tilbage på
os. I halvmørket ser han derfor helt
levende ud.
Man er jo altid meget lettet, når det
viser sig, at alt under jagten
er gået godt, men at
Arthur fortalte
mig, at den
stadig var

levende, og at jeg skulle gøre mig klar
til at skyde igen, gjorde i dette tilfælde,
at lettelsen var helt ekstatisk. Jeg har
sjældent været så høj i forbindelse
med jagt. Det er svært at nå jorden,
og min gang er ganske let, men da
rusen så småt klinger lidt af, går det
praktiske i gang. En trailer bliver
trukket ind til kuduen, som bliver kørt
til slagtehuset. Mindre end en time
senere er den brækket op, flået og
hængt på køl. Det er godt at se, hvor
alvorligt de tager den del af jagten, og
hvor effektive de er. Det er dog meget
uvant for mig at se andre tage sig af
mit bytte, men sådan er det her, og
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opslugt – ikke bare af krattet, men
også af det svindende dagslys.
Med bankende hjerte stikker jeg
hovedet ud gennem skydehullet
for at høre, hvad der sker. Oppe
på bjergsiden hører jeg en lyd, der
minder om en hel flok wildebeest,
som løber gennem et område med
håndstore sten. Det kunne nu også
sagtens være en kudu, der i sit livs
sidste sekunder vakler rundt i de
håndstore sten. Tvivlen sætter ind.
Alt er gået så lynhurtigt, efter at
pilen traf, og der var intet skudtegn.
Jeg står længe med hovedet ude
af skjulet og lytter. Kort efter er der
fuldstændig stille. Efter et kvarter går
jeg lydløst ud for at se, om der skulle
være spor af schweiss mellem vandet
og krattet, hvor han forsvandt. Det
er der ikke. Pokkers! Jeg venter en
stund længere i håb om at høre eller
fornemme noget, der kan give mig en
ide om, hvad der helt præcist er sket,
men aftenluften røber intet. Der er en
næsten skæbnesvanger stilhed – og
ingen vind heller.
Jeg får fat på Arthur, min
professionelle hunter, så vi kan
begynde sporarbejdet. Efter nogle
meter finder vi det første schweiss. Jeg
synes ikke, der er ret meget af det,
i hvert fald ikke set i forhold til de
blodspor, jeg tidligere har oplevet
efter et godt pileskud, men Arthur
giver udtryk for, at det ser godt
ud.
Det er ved at være temmelig
mørkt, men Arthur viser sig at
være en rigtig god ”sporhund”,
hvilket er meget imponerende
i det tiltagende mørke. Jeg
synes, det går meget langsomt
med at udrede sporet, og
samtidig føler jeg også, at sporet
er for langt. Arthur går lige foran
mig, da han pludselig
stivner. – Gør dig klar til at skyde
igen. Få en pil på strengen.
Han hvisker ophidset, at kudutyren
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jeg må rent faktisk tage mig selv i
at stå og nyde situationen med en
sydafrikansk øl i hånden.
Jeg har været på jagt med buen i
det meste af verden, og har haft
mange store oplevelser med dette
fantastiske våben. Ofte har mine
ture været af ugers og sommetider
måneders varighed. Jeg har
været på bjergtinder, i uberørte
nordiske vildmarker og sumpede
new zealandske regnskove med
min bue. Alligevel vil denne aften
– som jo havde været undervejs
i det meste af en menneskealder
– altid stå som et af mine jagtlige
højdepunkter.
Tekst og foto:
Jørn Folner / Uddrag fra bogen
Jagtrejsefeber

FAKTA:

Hvis du efter at have læst uddraget af “Jagtrejsefeber” om en
buejagt i Sydafrika, har fået lyst til at lære at skyde med bue og pil,
så tag et par kammerater i hånden, kom over til mig på Ærø, og få
en eller to spændende og interessante dage. I vil få gennemgået
buens historie, få indblik i de forskellige buetyper, piletyper,
spidstyper osv. I vil også lære at skyde med den traditionelle bue,
både almindelig skiveskydning, og hvis I lyst ti at drive buejagt,
også en mere jagtorienteret skydning. Jagtskydning vil bestå af
skydning til naturtro dyr opstillet i en skov, skydning til bevægelige
mål, og skydning fra opstillede tårne. Buer og pile har jeg, I skal
bare have lysten. I bor hos mig, enten i et anneks til mit hus, i en
bålhytte eller et telt, afhængig af hvad I har lyst til. Maden sørger
jeg for. Hvis det er for besværligt at komme til Ærø, og I er nogle
stykker der har et sted vi kan skyde, kan jeg også komme til Jer.
Men det må vi lige aftale.
Læs mere på www.Bueskydnings-kursus.dk
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Stigende gåsebestande

giver problemer
De fleste bestande af gæs, som
overvintrer i Vesteuropa, er steget
voldsomt i antal gennem de seneste
årtier. Da gæssene i overvejende grad
søger føde på landbrugsarealer, er
konflikter med landbrugsinteresser
taget kraftigt til. Konflikterne har hidtil
været forsøgt løst ved lokale eller
nationale tiltag, hvilket har vist sig både
dyrt og utilstrækkeligt, og internationalt
efterlyser man i dag nye veje og midler
til at finde helhedsløsninger. Som følge
heraf er der inden for Vandfugleaftalen
(African-Eurasian Waterbird Agreement
AEWA) under Bonn-konventionen
for migrerende arter for første gang
besluttet at iværksætte internationale
handlingsplaner for arter, som skaber
konflikter med økonomiske og
økologiske interesser.
Formålet med planen
Svalbards ynglebestand af kortnæbbet
gås, som uden for ynglesæsonen
forekommer i Norge, Danmark,
Holland og Belgien, er udvalgt som
det første eksempel til udvikling
af en såkaldt adaptiv flyway-plan.
Denne bestand er udvalgt, fordi den
er firdoblet inden for de seneste to
årtier og i dag tæller omkring 80.000
individer; der er stigende konflikt
med landbrugsinteresser især i Norge
og tegn på at gæssene i stigende
omfang har en ødelæggende effekt
på tundravegetationen på Svalbard.
Flyway-planens overordnede mål er
at fastholde en stabil og levedygtig
bestand under hensyntagen til
økonomiske og rekreative interesser.
Landene, som huser bestanden (Norge,

Danmark, Holland og Belgien), er
blevet enige om at forsøge at holde
bestanden på et stabilt niveau omkring
60.000 individer. Midlet til at opnå
dette er en optimering og effektiv,
fleksibel regulering af jagten i Norge
og Danmark, hvor der er jagttid på
arten. Det er første gang i europæisk
vandfugleforvaltning at der opereres
med et bestandsmål og at jagt er et
værktøj, som indgår i international
naturforvaltning. Det er vigtigt at
jagttrykket kan reguleres op og ned,
således at man forhindrer at bestanden
enten risikerer at bryde sammen
eller at den stiger til et niveau hvor
jagten ikke længere kan følge med
bestandsudviklingen.
Nye jagtmuligheder – under ansvar
Dette giver jægerne nye muligheder
for jagt, men giver også en række
udfordringer. For det første er det
vigtigt at jagten tilrettelægges på
en måde så man ikke skaber så
megen jagtlig forstyrrelse at gæssene
skræmmes bort fra Norge og Danmark.
Konsekvensen vil være at de trækker
ned til Holland og Belgien, hvor der
ikke er jagt på gæssene og hvor de
gør skade på afgrøder om efteråret,
og endvidere vil det være til ugunst
for de naturinteresserede som nyder
at betragte gåseflokkene. I Norge og
Danmark søger gæssene om efteråret
hovedsageligt føde på stubmarker,
hvor de ikke gør skade; det gælder
derfor om at de forbliver så længe at
der er føderessourcer til rådighed eller
sneen ikke forhindrer adgangen til
føden. For det andet er der i Danmark,

og i stigende grad i Norge, fokus på at
jagten på gæs skal foregå på en måde,
så anskydninger reduceres. Det stiller
krav til de danske og norske jægere om
at udføre gåsejagten på en ansvarlig
måde og ved hjælp af jagtformer som
giver færrest mulige anskydninger.
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Kræver tæt samarbejde
Både på internationalt og nationalt
niveau skal der i de kommende år
udvikles nye redskaber inden for
forvaltning og forskning for at kunne
håndtere den adaptive flyway-plan.
For at kunne styre en kompleks
proces som denne kræves en tæt
overvågning af bestanden og effekten
af de konkrete tiltag, hvilket kræver
samarbejde og tæt kommunikation
mellem forvaltere, interessegrupper og
forskere. Forskningsmæssigt er denne
proces særdeles interessant, fordi man
kan anvende den til at udvikle nye
modelværktøjer til at forudsige hvordan
bestanden vil reagere på forskellige
tiltag, og så anvende de konkrete
forvaltningstiltag som forsøg til at beeller afkræfte ens forudsigelser.
Til at styre den internationale plan
er der oprettet en international
arbejdsgruppe med deltagelse fra de
fire landes ansvarlige forvaltninger,
interesseorganisationer og forskere.
Endvidere oprettes nationale
arbejdsgrupper, som skal sikre
udførelsen af de aftalte tiltag,
overvågningen og sørge for den
nødvendige kommunikation.
Kilde: au.dk
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Fra nært som fjernt
Første mårhund fanget på Fyn
Naturstyrelsen har for første gang
nogensinde fanget en mårhund på
Fyn. Rovdyr blev fanget ved hjælp af
et udsat judasdyr på Egebjerggård på
Nordfyn. Den blev lokaliseret via en
mårhund, der fungerede som en judas
ved hjælp af en lille GPS-sender.
- Vi sender den nu på en såkaldt
Mårhundehotel, hvor den vil blive
steriliseret, og så vil den nok selv blive
sendt ud som judasdyr for at finde flere
mårhunde på Fyn, fortæller skovridder
Søren Strandgaard fra Naturstyrelsen.
Målet er at holde mårhunden helt
væk fra øerne og at Jylland er fri for
ynglende par i 2015.

Skadede jagthunde
Vildsvinebestanden i Sverige er i stærk
fremgang, hvilket medfører et stigende
antal skader på jagthunde. Det er alt
fra overfladiske sår til dybe flænger,
der kræver dyrlægebehandling.
Forsikringsselskabet, Sveland oplyser
at antallet af skader på jagthunde
er femdoblet siden 2008. – Der vil
altid være en fare forbundet med
at anvende hunde til jagt, udtaler
dyrlæge Per Josefsson fra Sveland, ulve er en risikofaktor, vildsvin kan rive
bugen op og også elge kan med spark
medføre skader.
Kloge fugle
Koreanske videnskabsmænd har påvist
at visse fugle er i stand til at aflæse den
menneskelige adfærd! Hvis en skade
føler sig iagttaget, tager den hurtigere
flugten, end hvis man ser den anden
vej.
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Godt år for norske jærvjægere
I 2012 blev der i Norge skudt 105
jærver fordelt med 59 licenser
og resten med særlig tilladelse.
Bestandsmålet for jærver er ifølge
Naturopsynet på 39 hvalpekuld årligt.

Beslåning
Det har altid været en
tommelfingerregel, at en paryk-rå er
gold. Derfor gjorde dyrlægerne ved
et slovakisk veterinærinstitut store
øjne, da de under obduceringen af en
dødfundet paryk-rå fandt to fostre.
Men ikke nok med det var der i råens
bughule hanlige kønsorganer.
Jagt på los og jærv
Det finske Forst og
Landbrugsministerium har
trods protester fra diverse
naturbeskyttelsesorganisationer
vedtaget at optage los på listen over
jagtbart vildt. Beslutningen skyldes at
bestanden de sidste fem år er vokset
voldsomt. Et skøn er, at der lever 2.500
voksne los i landet. En så stor bestand
er en trussel mod bl.a. råvildet og
den skal derfor nedbringes med 20%.
Ligeledes med jærven, der de sidste
30 år har været stærk beskyttet. Her
vil man lave en forvaltningsplan, idet
jærgen tolder rensdyrholderne for et
beløb svarende til 3.5 mio. euro.
Skød ulv i nødværge
Den svenske jæger, Olof Nilsson skød i
Värmlands Len en ulv i nødværge. Hans
jämthund blev, efter den var afkoblet,
angrebet af to ulve. Olof Nilsson,
der er jagtkonsulent, havde ingen
anden mulighed end at skyde en af

ulvene hvorpå den anden tog flugten.
Jämthunden måtte efterfølgende til
behandling for sine svære bidskader.
Det var anden gang på en uge, at
en hund i området blev angrebet af
ulv. Olof Nilsson handlede korrekt i
nødværge ifølge paragraf 28 i den
svenske jagtlov.
Fremgang for jagt
Det amerikanske
Meningsmålingsinstitut, Responsive
Management har klarlagt at hele
74% af alle voksne amerikanere
har en positiv holdning til jagt. Det
er det højeste antal i de sidste 20
år. Meningsmålingsinstituttet har
yderligere påvist, at de der kender en
jæger, er mere positive end dem der
ikke gør.

Refleksveste
De norske forsvarsmyndigheder
beder nu jægerne om at bruge
refleksveste. Grunden er, at et stort
antal jægere farer vild og efterfølgende
er svære at få øje på fra luften, når
de er iklædt camouflagetøj. – Rigtige
klæder kan redde liv, udtaler Lars
Markengbakken, der er en af forsvarets
mest erfarne redningsmænd. Som
et absolut minimum anbefaler Lars
Markengbakken, at man medbringer
et refleksbånd eller en lommelygte.
Ja, bare en lighter kan bruges,
idet de specialbriller mandskabet
i redningshelikopterne bruger
forstærker en given lyskilde op til
28.000 gange.
Krybskytter
Rangers fra Tanzanias sikkerhedsstyrker

Mere krybskytteri
Med super moderne, langtrækkende
specialrifler har krybskytter i

Peru skudt over 300 vikunjaer.
De små bjergkameler lever højt i
Andesbjergene og har en meget fin
uld. På inkaernes tid var bestanden på
1,5 mio og for 50 år siden på kun 6.000.
Et omfattende beskyttelsesarbejde har
i dag oparbejdet bestanden til 140.000.
Svenske rovdyr
Den svenske regering ønsker, at
rovdyrbestandene reduceres til noget
der ligner det halve. I dag er der
eksempelvis ca. 3.400 bjørne og 380

ulve. Fremover ønsker regeringen, at
der er i størrelsesordenen højst 170270 ulve, 1.100-1.400 bjørne, 500-600
jærv og 700-1.000 los.
Der er her tale om referenceniveauer,
altså de svenske minimumsværdier der
er fastlagt efter EU’ bevaringsstatus.
Samlet set er det angreb fra rovdyrenes
side på husdyr, og den tolden der er
på klovvildtet, der ligger til grund for
regeringsforslaget.
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har anholdt 25 mænd og sigtet dem
for krybskytteri. Efter anholdelsen
fandt rangerne store mængder
ammunition, flodhestetænder og
vildtkød. Det var i nationalparkerne,
Katavi, Mahale og Gombe Steam at
aktionen fandt sted. Parkerne er nogle
af Afrikas smukkeste og er under
konstant pres fra krybskytter.
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Ulv tog får i Sønderjylland

Spytprøver - indsamlet fra bid på to
døde får ved to forskellige lejligheder
i begyndelsen af september måned i
år - er blevet undersøgt for DNA-spor
af DCE, Nationalt Center for Miljø og
Energi, Aarhus Universitet.
Onsdag 4. september blev der taget
prøver fra det ene af to dødfundne
får i en indhegning ved Toftlund i
Sønderjylland tæt ved Løgumkloster,
Gram og Vojens. Prøverne var
imidlertid i så dårlig stand, at det ikke
var muligt at konkludere, om det var
en hund eller en ulv, der havde dræbt
de to får.
Ved det andet tilfælde, hvor der
blev indsamlet prøver tirsdag 10.
september, blev der fundet ét dræbt
får i indhegningen. DNA-analysen
viste her, at der med 100 procents
nøjagtighed havde været en hanulv
på spil.
-Det indsamlede DNA-materiale viser,
at der er tale om et ulveangreb i i hvert
fald det ene tilfælde, og derfor er der
også taget skridt til, at fåreavleren
vil modtage kompensation fra den

midlertidige kompensationsordning,
der blev vedtaget i begyndelsen af juni
i år, siger sagsbehandler Jacob Christian
Bertram, Naturstyrelsen.
Den midlertidige ordning gælder indtil en
ny forvaltningsplan for ulv er udarbejdet.
Det arbejde er en arbejdsgruppe under
Vildtforvaltningsrådet netop nu i gang
med, og de forventes at komme med et
udkast til en forvaltningsplan
før jul.

Toprovdyr. En af
de tre strejfende
hanulve fanget i
fotofælde i 2013.
Foto: Hans Poulsen.

Tekst: NS
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Alt andet end jagt
Der findes tre trofaste venner:
en gammel hustru, en gammel hund og rede penge.
Benjamin Franklin

Jæger
Gruk

Frosten bider
sneen daler
tønden fyldes
vildt har kvaler

Jægervrideren

Felterne udfyldes så rækkerne
vandret og lodret plus hver boks
indeholder tallene 1-9.
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Støt foreningen og køb
din el i samarbejde med
Dansk Land- og
Strandjagt OB
S!
og Energi Nord.
Læs mere på:

www.energinord.dk/dls-jagt

Nyt, nyt, nyt

Som noget nyt har vi indkøbt
et parti vin med vores logo på!

Vinen kan købes for
55 kr. pr. flaske.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Asta Poulsen
Tarmvej 117, 6893 Hemmet
kasserer@dls-jagt.dk
Tlf. 30 22 52 72

JAGTBØGER
& JAGTFILM til jul

JAGT & JÆGERE

dec/jan

LIDT AF HVERT

Danmarks største udvalg: Bogjagt.dk har
over 4000 jagtbøger og jagtfilm på lager!

Jagtrejsefeber
298,Egede: Solskin på sporet
(schweisshåndbog)
348,Med Stoffer på jagt i fem
verdensdele
98,Diana Jagtjournal
198,Når naturen kalder og
jagten trækker
288,DVD: Trækjagt på
dykænder
168,-

98,Sørensen: Rævejagt
Great African Calibres
398,(Nyhed fra USA)
298,F. Wulff: Vild jagt
Egede: Muntre historier
om jagt og jægere 198,Andersen: Fjordjæger 68,Kaptajn Dinesen – ild og
349,blod (om Boganis)
DVD: Spaniels
298,-

tlf. 21 47 87 49 www.bogjagt.dk

BOGJAGT.DK

boghandel og antikvariat for jægere og lystfiskere
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Vild jagt
Måske er vildsvinet sluppet fra hunden, og hvis den
indhenter svinet, kan jeg være til hjælp med min kniv...
Vi følger samme spor som for et par
dage siden, men allerede efter en halv
time går vi ned og følger kanten af en
rismark. Hmongernes rismarker er ikke
terrasser, som de fleste steder i Asien.
De planter risen direkte på
skråningerne. Vi følger rismarken
rundt. Jægeren bare går. På intet
tidspunkt stopper han og spejder efter
noget. For enden af marken går vi ind
på et nyt junglespor, og 10 minutter
efter når vi en ny mark. Her stopper vi,
og jægeren gør klar. Det vil sige, han
hælder krudt ned i forladeren, stopper
lidt papir ind og stamper det til.
Derefter følger haglene. Han spænder
hanen, hælder lidt krudt ned i et lille
rør, der fører til kammeret, hvor
krudtet er stampet ned, og fra et lille
bambushylster tager han en
knaldhætte! Rigtigt, sådan nogle, som
vi legede med for mange år siden.
Knaldhætten sætter han fast på røret.
Når han trykker på aftrækkeren, vil
hanen ramme knaldhætten, som
vil antænde krudtet i røret, som
igen vil antænde det
sammenbankede krudt i
kammeret – og gassen fra
det brændte krudt vil
sende haglene af sted. Nu
jager han. Vi kravler og
dækker os bag buske og
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krat. Han må vide noget på forhånd.
Hvad han ved, ser vi pludselig. Eller
rettere, vi ser bevægelser inde mellem
risplanterne. Jægeren sætter sig op
med den lange forlader til skulderen.
Mere bevægelse derude, og så stikker
en fugl – det må være en art fasan – sit
røde hoved op. Jægeren trykker på
aftrækkeren, og der går vel sådan et
halvt sekund, inden der lyder et
kæmpebrag, og fasanen er død. Hvid
røg kommer ud af løbet, jægeren
griner, og lynhurtigt er han ved at lade
igen. Her tager en dublet sin tid.
Denne gang er der ikke noget med at
snige sig. Vi løber ud i rismarken,
forfølger en fugl, der ikke vil på
vingerne. Da jægeren mener,
afstanden er okay, stopper han og
skyder. Jeg kan ikke se fuglen, men

den er god nok. 30 meter fremme
finder vi endnu en fasan. To smukke,
kødfulde fugle. Så vender vi om.
Jagten er forbi. I landsbyen finder
Vinxay ud af, at et par kvinder i går
havde set fasanerne i denne mark, og
for jægeren var de der heldigvis
endnu. Ikke så godt for
fasanbestanden. I Sydøstasien er alle
fasaner fredet. Nogle arter synger på
sidste vers. Jægeren spørger, om jeg vil
prøve at skyde med hans forlader – og
det vil jeg mere end gerne, så vi går
uden for landsbyen. Med den
sædvanlige hale af unger efter os.
Inden vi når ud, hvor jeg rent
skydemæssigt skal et skridt tilbage
mod middelalderen, følger også
adskillige mænd med. Jeg lader
geværet nøjagtig, som jeg så
fasanjægeren gøre det. Passer på ikke
at hælde for meget krudt i løbet. Men
han giver tegn til mere og mere. Så lidt
papir ind i løbet og så stampe det til.
Det er med en tynd jernstang. Jeg
kan ikke lade være med at tænke
på: Hvad nu hvis der kommer
en gnist? Derefter er det hagl
i den lange spreder, krudt i
røret og en knaldhætte. Jeg
er klar – og det er
tilskuerne også. Jeg holder
geværet ekstra hårdt til

skulderen, forventer et rekyl
ud over det sædvanlige. Det
er der også. Forladeren
sparker som en hest.
Uvilkårligt tager jeg mig til
skulderen – og latteren bryder
løs. Jeg har øjeblikkelig jægeren
mistænkt for at få mig til at give
geværet et ekstra pulver. Men det
er fin underholdning i en landsby,
hvor der ikke sker så meget. Og
jægeren er uden tvivl dagens helt.
Næste dag regner det uafbrudt. Står
ned i stænger, som det kun kan i
troperne. Men det betyder ikke, at der
ikke sker noget. Oppe i smedjen står
jægerne i kø med våben, der skal
repareres, én anden sidder i
døråbningen og laver krudt. Af fosfor,
salpeter og trækul. Og “høvdingen” er
ved at lave pile til sin armbrøst. Af
bambus. Tynde, tynde, korte pile, som
han hærder over et bål. Jeg aftaler
med Ntgou at vi skal af sted igen
næste morgen. Til samme sted som
sidst. Der er færre skyer end sidste
gang – til at starte med. Men jo
længere vi kommer op, jo tykkere
hænger de. Da vi når frem til
lysningerne, sætter Ntgou sig ned.
Hans hund piber lidt. Har den fært af
noget? Det har den. Et øjeblik efter
hører vi et vildsvin, der hviner. Ikke
mange vilde dyr kan lave så megen
støj som vildsvin. Ntgou griber sin
hund i nakkeskindet, så den ikke skal
smutte. Sekunderne snegler sig af sted
med samme fart som en gletsjer. Der
er totalt stille derude i tågen.
Hunden piber igen, og får et
let dask over snuden. Så er
der igen lyd længere
fremme. Ntgou rækker
hundens nakkeskind
til mig og går meget
forsigtigt fremefter.
Et øjeblik efter er

han forsvundet i tågen mellem
klipperne. Hunden prøver at
følge efter, begynder igen
at pibe, men jeg har godt
fat og giver den også et
dask. Godt det ikke er
Suchengs hund. Den ville
sikkert have bidt mig. Så lyder
der et langt højere hvin. Og denne
gang vinder hunden over mig. Den
springer frem, og jeg har resterne i
hånden. Nogle få hår. Et øjeblik efter
hyler vildsvinet igen, og det hvin har
jeg hørt mange gange i andre lande.
Hunden er nået frem og har fat i det.
Men så braser noget gennem
buskadset lige under mig – og den vej
løber jeg. Måske er vildsvinet sluppet
fra hunden, og hvis den indhenter
svinet, kan jeg være til hjælp med min
kniv. Jeg når dog ikke mange skridt
ned – så hyler bassen igen – samme
sted som før. Der har åbenbart været
mere end et vildsvin. Jeg når lige frem i
tide til at se Ntgou skyde vildsvinet
igen. Han sætter faktisk armbrøsten
helt ned til halsen – hvor der allerede
sidder én af hans pile. Hans hund har
fat i et bagben, så svinet ikke kan
stikke af. Hvorfor han ikke stikker det
med sin lange kniv, ved jeg ikke. Men
hans pil rammer nøjagtig, hvor den
skal. Må have ramt i halshvirvlerne, for
al kamp stopper øjeblikkelig. Jeg ville
have stukket den med min kniv
– eller skudt den gennem et
øre eller et øje. Nå, men

JAGT & JÆGERE

dec/jan

VILD JAGT

25

JAGT & JÆGERE

dec/jan

JAGT

26

han ved jo åbenbart, hvad han gør.
Men jeg tror, det var godt, at hunden
slap fra mig, da han skød første gang.
Jeg kan ikke se, hvordan den første
tynde pil kan have gjort megen skade.
Undtagen, hvis han havde ramt den i
halspulsåren, men det har han ikke.
Der er næsten intet blod. Det er afgjort
hunden, vi kan takke for
flæskestegene. Det er en ung so, det
antager jeg på grund af størrelsen.
Men jeg må faktisk indrømme, at jeg
ikke ved, hvor store vildsvinene bliver
her. Javelinaer i Mexico når sjældent
over 100 kg. Mens en stor europæisk
vildorne kan komme op på 350 kg.
Men ung er den. Det kan jeg se, da jeg
kigger på dens tænder. Små, strittende
ører, som alle vildsvin. Det er kun
tamsvin, der har de store “flapper”. Den
er også drægtig. Meget endda. Og
“tænder-i-vand-løbende fed”. Jeg
trækker min kniv for at give ham en
hånd med at brække byttet, men han
vinker afværgende. Vi skal have det
helt med tilbage. Så på gammeldags,

traditionel
maner, hænger
vi det på en
lang stage
imellem os. Jeg vil
prøve at vise ham,
hvordan jeg plejer at
bære vildsvin på ryggen, men
hver gang vi holder en pause, og jeg
tegner og fortæller, vinker han
afvæbnende med hænderne. Vi bliver
modtaget som helte, da vi når
landsbyen. Da er det næsten mørkt,
selvom det er midt på dagen. Så
tunge, så sorte er skyerne. De små
knægte flokkes om os og skal alle hen
og røre ved vildsvinet. Nogle af dem
hiver nogle hår af og kommer lidt efter
tilbage og viser, de har klistret dem på
deres små armbrøster. Af respekt til
dyret. Der er tradition for, at man
klistrer hår eller fjer på en armbrøst,
første gang våbnet bruges til at
nedlægge et stykke vildt eller en fugl.
Knægtene har sprunget det med
drabet over. Lidt efter flammer et stort

bål midt i
landsbyen, og
hårene svides af
vildsvinet. Derefter brækkes
det – og intet går til spilde. Mave og
tarme vaskes, og lidt efter hakkes de
med knive til “næsten fars” sammen
med nyrer, hjerte, lunger og de fire
fostre! Kun spise- og luftrør gives til
hunden, der greb vildsvinet. Al den
gode indmad ristes let og tilsættes
masser af koriander. Vi sidder og
dypper skeer i den store pande, hvor
retten er lavet til – ingen tallerkener
her. Det smager også, som om der er
tilsat en hel del chili, men da jeg lyser
på panden, får jeg lidt af en
overraskelse. Det er ikke chili, der river
på tungen, men store røde myrer!
Uddrag fra bogen Vild jagt

RAMASJANG

JULE

Ra masjang
Farvel til et par sutsko
Det var med en hvis undren, at
jægeren åbnede døren, her kort før jul.
Posten kom yderst sjældent kørende,
men lagde breve og småpakker i
postkassen oppe ved landevejen og
slet ikke, når det som nu, sneede.

har mistet den gode gamle jagthund,
tænkte jægeren noget ærgerlig, mens
han sparkede de nye af og tog de
gamle sutter på og mærkede hvordan
velværen atter bredte sig. Jægeren
vidste dog godt, at slaget var tabt – for
husfredens skyld i det mindste.

– En julepakke, sagde den unge,
kvindelige post med et frisk smil. Sidder I aldrig fast?
– Firehjulstrækker, svarede jægeren
nøgtern og kvitterede med et lille
skævt smil for den lette, brede pakke
ved, at skrive sin signatur på en
håndholdt skærm; moderne tider!

- Det kan du godt glemme alt om,
sagde konen en kende stramtandet, da
jægeren senere på dagen forslog, at de
kunne komme i glas og ramme og med
en lille juleguirlande som pynt.
– Det kunne ellers være morsomt,
forsøgte jægeren og fortsatte,
- Sådan en form for kunst, du
ved! Jægeren forklarede herefter
udpenslende om alle de mange
kunstværker af dette og hint som f.eks.
afhuggede hestehoveder, gammelt
sammensvejset jern, svin i sprit, fisk
i blendere og lort på dåse og hvad
de nu ellers fandt på, kunstnerne; så
hvorfor ikke et par sutter på væggen?
Men konen var ubøjelig:
- De SKAL ikke op og hænge – færdig.
– Så SKAL de i hvert fald kremeres,
sagde jægeren og pegede over på
brændeovnen.
- Du må da gerne tænde op med
dem, sagde konen forsonende,
- og vi kan da også holde en lille
mindehøjtidelighed!?
Og sådan blev det, med ægte vemod
fra jægerens side, da han sad med

Pakken indeholdt et par
kameluldsutter. Hvad skal det nu
gøre godt for, tænkte jægeren en
anelse ærgerlig og så ned på de gode
gamle. Nå, ja, tænkte jægeren videre
og huskede de mange gange i den
senere tid hvor konen havde sagt, at
dem der kan du altså ikke længere
være bekendt at gå rundt i og slet ikke
når der er gæster, og slet ikke på en
juleaften. Her var jægeren ikke enig! –
Det er ikke udseendet, men indholdet
der…., mumlede jægeren og trak lidt
på smilebåndet. Han kunne se skriften
for sig: Kameluldsutter * 1992 - † 2013.
Jægeren tog med stort besvær de
nye sutter på. Det er jo næsten som
at få en ny hvalp, når man pludselig

Den
folkekære
digter brugte
også kameluldsutter.

JAGT & JÆGERE

dec/jan

SPECIEL

”klemmerne”, som han kaldte de nye
kameluldsutter, og så hvordan de
elskede, gamle gik op i røg, mens han
nød godt og grundigt af det stærke
julegravøl.
Fakta om kameluld
Kameluld har nogle helende
egenskaber, som har været kendt i
mange år. Ulden har funktioner, som
adskiller den fra andre typer af uld.
Håret fra en kamel er uld med hule
fibre, der giver ekstra varmeisolerende
egenskaber og en lethed, der er mere
end to gange lettere og væsentligt
stærkere end fåreuld. Kameluld har
i øvrigt en stor mængde lanolin, et
naturligt fedtstof, i sig og forårsager
ikke allergi. Yderligere er uldens
struktur opbygget således at den er
modstandsdygtigt over for fugt. Ulden
har endvidere gavnlige virkninger på
muskler, led, ryg og reducerer smerter
samt normaliserer blodcirkulationen
og bidrager til den dybe og gode søvn.
Og til den nervøse læser: Ramasjang
vender i næste nummer tilbage i sin
vante form.
Tekst og foto: Redaktionen
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HOTTryk

GRAFISK KOMMUNIKATION

Layout og design
Alle former for tryksager
- også digitaltryk
Storformatprint
Outdoor reklame
Stofbannere
Skilte
Roll-ups

Støt Dansk Landog 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

Sako – Tikka – Beretta
Laksen beklædning
Club Interchasse
Le Chameau
Fjällräven

LERDUEKASTERMASKINE
Til skydebaner og private

Tlf. 7466 6431
www.hoTTryk.dk

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:

Due/Matic A/S

Mejlgårdsvej 2, 8930 Randers NØ
Tel.: +45 8640 5888
E-mail: duematic@duematic.dk web: www.duematic.dk

JAGT & JÆGERE – 201
“Pluka” TØRPLUKKER

PLUKKEVOKS

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..

Hvorfor ikke lette arbejdet
med at plukke fjerkræ.

Leveres i blokke med
ca. 4 kilo.
Udførlig brugsanvisning medfølger.

PanFeeder / Foderspiraler

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,-

– BRUG PLUKKEVOKS fra
AMERICA – så glider det

Pan Feederen er en ny vildtfoderindsats 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 /S
A

Winthers Møllevej 1 | 7700 Thisted | Tlf. 97 92 01 22 | post@america-thisted.dk | www.america-thisted.dk
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Foreningsnyt

DLS medlem
Verdensmester

Torsdag d. 19. september fik vi
den glade meddelelse, at Jesper
Hansen var blevet verdensmester
i skeet ved det netop afviklede
verdensmesterskab i Lima i Peru.
Jesper Hansen er medlem af Dansk
Land- og Strandjagts Kalundborg
afd. og bor i Svebølle ca. 10 km. fra
Kalundborg.
Vi i Dansk Land- og Strandjagt er
meget glade og stolte af at have
et medlem som er verdensmester,
og herfra skal lyde et kæmpe stort
tillykke. Godt gået!!
PFV. Finn Madsen/ Arne Pedersen

Fakta
Født: 19.11.1980
Bopæl: Svebølle
Profession: Smed i NCC
Disciplin: Flugtskydning (skeet)
Skytteforening: Københavns
Flugtskytte Klub
Har dyrket skydesport siden: 1994
Har konkurreret siden: 1996
Daglig træner: Pietro Genga & Kjeld
Fristrup
Våbentype 1: Browing Ultra

Om sig selv: - Jeg er en person, der
hele tiden søger udfordringer. Mine
egne ambitioner og forventninger til
mig selv er nok min værste fjende.
Kilde: dskyu.skytteunion.dk

Dansk Land- og Strandjagts
lokalafd. Frederikshavn / Sæby
ønsker alle medlemmer en
glædelig jul, samt et godt og
lykkebringende nytår.

Generalforsamling
Dansk Land- og Strandjagt lokalafd.
Sæby / Frederikshavn, afholder
generalforsamling torsdag 23. jan.
2014 kl. 19.00 i Skolegade 8, 9900
Frederikshavn.

Dagsorden
Velkomst ved formand.
Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning.
Kasserens beretning.
Lokalforenings kontingent.
Indkomne forslag. (forslag skal tilgå
formanden / sekretæren 8 dage inden
generalforsamlingen). Sekretær Mail:
mejlingudlejning@mail.dk
Valg af formand. (Sten Bach modtager
ikke genvalg)
Valg af kasserer/ sekretær. (Lisbeth
Hansen modtager ikke genvalg)
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt.
P.B.V. sekretær Lisbeth Hansen
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Miljøminister Ida Auken, har haft
træffetid hos Naturstyrelsen i
Aalborg. Jeg besluttede at udnytte
muligheden for en direkte samtale
med ministeren. I mødet deltog
ministeren, ministersekretæren og
undertegnede. Jeg fortalte om Dansk
Land og Strandjagt og grunden til at vi
eksisterede. Ministeren fik en grundig
orientering om Dansk Land- og
Strandjagt og vores arbejde, samt om
vores holdninger.
Vi talte om vildtforvaltningsrådets

Fynsskydningen

DLS Fynsafdelinger afholdt den 21
sept Fynsskydning. Skydningen
var rimelig godt besøgt af ca. 30
skytter og der blev udkastet knap
3000 duer. Der blev endvidere skudt
til kanin på bevægelig mål og her
løb to ungskytter med præmierne.
Sponsorer Palle Skov, Bues Gyde,

forestående
anbefalinger
af yderligere
vildtarter, der
skal fredes. F.eks.
sildemåge, svartbag og sølvmåger, der
mere og mere ændrer adfærd og bliver
en byfugl, hvor de ruger de på tagene,
forurener parkerede biler, forurener
forretningernes udstillingsvarer, og
kan med afføring forurene mennesker,
der befinder sig udendørs, og starter
med at larme voldsomt ved tre
firetiden om morgenen. Jeg foreslog
at Naturstyrelsen i stedet oplyste om
vildtretter hvori der indgår mågekød.
Jeg har selv spist mågekød flere
gange og i flere forskellige vildtretter.
Det kunne udvikles til spændende

egnsretter. Vi havde desuden en
samtale om vildtforvaltningsrådet,
deres arbejde og anbefalinger. Jeg
slog fast at Dansk Land- og Strandjagts
anbefalinger om jagttider, bygger på
bæredygtig jagt og jagttider, baseret
på biologiske kendsgerninger.
Ministeren virkede meget interesseret,
hun havde en del spørgsmål, og var
meget venlig. Hun modtog to af vores
tidsskrifter, et par brochurer, samt
et par skriftlige notater. Det bliver
spændende om der ved revisionen
af jagttiderne, bliver indført nye
indskrænkninger, noget som er sket
hver gang bekendtgørelsen om
jagttider er blevet revideret, siden
jagtloven af 1994 blev indført.
Finn Madsen.

5592 Ejby, Andersens Jagtgrej
(www.jagt-grej.dk) Christian Lohman,
Jagtstuen, Fjelsted, Kr. O. Skov, Bording,
www.koskov.dk Hike Hundefoder
www.hike.dk

Åben skydning:
Allan
Benno
Morten

Lukket skydning:
1. præmien af Allan Dahl
2. præmien af Benno
3. præmien af Halldor

15/18
14/18
11/18

JAGT & JÆGERE

Dansk
Land -og
Strandjagt
mødes med
miljøministeren
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16/18
14/18
13/18

Sekundering
1. Bjarne / Allan 20/20
2. Allan / Morten 17/20
3. Ole / Benno
14/20
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Mågeopskrifter
Måger i karry
– opskrift fra 1942
Måger på min
egen maner – 1942
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Således skrev Paula
Biehe i 1942, da hun
under besættelsen
udgav bogen, Mad i
en Mærketid.
- Fuglene skal hænge
4 til 5 dage med hovedet
nedad, og ryg og hals bruges
helst ikke, da benene risikerer
at give en trannet smag. Brystet
og til nød lårene flås, hvorefter alt

fedt omhyggeligt pilles af. Steges
brystbenet med, må man særlig passe
på at fjerne det indvendige fedt.
Mågerne vaskes godt og lægges 4 til
5 timer i eddikevand (1 dl eddike pr. l
vand), hvorefter de lægges et døgn i
skummetmælk. De kan nu ombindes
med fersk spæk og steges på samme
måde som vildænder; men jeg vil
fraråde at blande gele i sovsen.
Med knaphed på varer mente Paula
Biehe, at måger var løsningen, idet de
fandtes overalt i hobetal. Vi bringer her
to variationer, som er krydrede:
Måger i karry – opskrift fra 1942
Hakket løg brunes i en gryde, hvorefter
kødet fra 4 rensede måger drysses med
karry og brunes. Spæd op med kraftig
bouillon. Kog det ind, spæd atter op.
Når kødet er mørt, jævnes retten med
fløde og et par æggeblommer og
krydres yderligere med karry. Anrettes
smukt på et fad og serveres med
kartoffelmos uden mælk.

Måger på min egen maner – 1942
4 rengjorte mågebryster lægges i
eddikevand og derefter i en marinade
af rødvin og lidt olie, hvori der er
kommet 1 knust laurbærblad, 1
timianstilk, persille og lidt tørret
fennikel, peberkorn og 1 fed hvidløg.
Mågebrysterne trækker et døgn. Tages
op, tørres af. I en gryde brunes 100
g røgede flæsketerninger, derefter
mågebrysterne. Spæd op med den
siede lage. Når mågerne er næsten
møre, kommes 150 g halverede
champignons i. (Hvis der ikke havde
været krig, skulle der også have været
nogle afsaltede og skrællede grønne
oliven i.) Serveres smukt på fad.
Kartoffelmos uden mælk passer til.

JAGT & JÆGERE

- Der findes et så overvældende
antal måger ved de danske
kyster, at man i grunden
ikke kan forstå, den fugl
ikke for længst er blevet
nationalspise, i hvert
fald i normale tider,
for i øjeblikket
er ammunition
temmelig dyr, og
der er ikke nogen
større portion kød
på en måge.

dec/jan

VILDTMAD

Og her er tommelfingerreglen for
vildthængning: 40 dages reglen
betyder den gennemsnitlige
døgntemperatur divideret op i 40. Eks.
10 grader = 4 dage.
Foto og et lille stænk tekst:
Finn Madsen / redaktionen
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Webshop

Dansk Land- og Strandjagt har indgået et samarbejde med Sport Direct
Nordsjælland om oprettelse af en webshop, hvor du kan købe jagtartikler med DLS logo på.
Vi vil bestræbe os på, at der på webshoppen findes et sortiment, som
kan være nyttigt for alle jægere. Vi har nedsat en gruppe som vil følge
efterspørgslen på produkterne og forny produktudvalget, så webshoppen altid har dagsaktuelle tilbud til dig.
For at finde siden logges der ind på adressen

sporto.dk
og klikkes på linket KLUBBER OG FORENINGER på venstre side. Herefter klikkes
der på Foreningskollektion og derefter på
linket: Dansk Land- og Strandjagt.
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25,-

DLS
Deerhunter
skydevest

250,DLS
hættetrøje

499,DLS
T-shirt
DLS
Køletaske

75,-

100,35
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Vedr. lyddæmpere
Våbencirkulærets § 7 har nu fået
denne lovtekst:
Personer, der lovligt besidder
rifler, glatløbede haglgeværer eller
luftgeværer, kan meddeles tilladelse
til lyddæmpere, der er konstrueret
til montering på de pågældende
skydevåben. Herudover kan tilladelse
til lyddæmpere til skydevåben kun
gives i særlige tilfælde.

I praksis betyder det, at danske jægere
nu kan erhverve sig lyddæmpere,
bruge dem på skydebaner, hvor
lyddæmpere er tilladt, og ellers vente
på, at de bliver tilladt til jagt her i
landet; og naturligvis til jagt i de lande
hvor det er tilladt. Det forventes at
lyddæmpere bliver tilladt til jagt fra d.
1. januar 2014.
Tekst og foto: redaktionen / orsiivik.gl

?

Jæger

Quiz

Snepper

Snigskytter eller finskytter / specialskytter som det militært
hedder, kaldes på engelsk for ‘snipers’. Navnet kommer fra de
jægere som i aftenskumringen formår, at nedlægge den hurtige
sneppe(snipe). Den længst registrerede afstand en sniper
har dræbt på er 2.475m. Det var den britiske korporal, Craig
Harrison, der i maj 2010 i Helmand ‘afsluttede’ to talebanere, der
bemandede et maskingevær. Craig Harrison brugte to skud og
projektilerne var tre sekunder om at nå målene.
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Hvilken fugl
betegnes
også som
horsegøgen?
A: Dobbeltbekkasin
B: Regnspove
C: Sneppe
Du finder svaret på s. 38

Støt Dansk Landog 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.

Kontakt: AMS Airport Media Sales. CVR. nr. 32624626
,POUBLU t&NBJMCNB!BNTELDPN

Stort hundetema!
Hundevalgets
fire t’er!

Dansk Land- og
Strandjagt er nu på
Facebook. Her kan du dele
billeder, erfaringer, sjove
historier m.v. om dine
natur- og jagtoplevelser.
Kontakt gruppen på
facebook@dls-jagt.dk.

Nu hvor året nærmer sig sin afslutning, vil redaktionen endnu
engang sige tak for indsendte artikler, fotos og avisudklip.
Jeg vil igen i år opfordre til, at der ”bliver gået til tastaturet”
med stort som småt fra Dianas verden. Vores grundholdning
er, at bringe artikler og synspunkter, der tilsendes uopfordret, for derigennem bredt at afspejle tidsånden og de
jagtpolitiske
holdninger,
bladets mange læsere
”gemmer”
på.
Der skal
også her fra
redaktionen
lyde en stor
tak til hovedbestyrelsen,
med landsformand, Finn Madsen i spidsen, og
også en stor tak til de
mange lokalafdelinger,
der er fundamentet
i Dansk Land- og
Strandjagt af 1991.

JAGT & JÆGERE

I næste
nummer:
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LIDT AF HVERT

Med ønsket om en glædelig jul og et godt 2014, Troels. D.
Egeskjold, redaktør.
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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

BLIV MEDLEM AF:

DANSK LANDOG STRANDJAGT
AF 1991

Landskasserer:
ASTA POULSEN
Tarmvej 117
6893 Hemmet
Tlf.: 7528 0272
Konto nr.: 7789 1029074
kasserer@dls-jagt.dk
Det rigtige svar på jægerquizzen er A
Det rigtige svar på jægerquizen er A

38

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
Jan Reinikka Jørgensen
Salbrovad 17 5610 Assens
Tlf. 64792014 - 40368679
reinikka@jubilant.dk
Erik Clausen
Limfjordsvej 6 6400 Sønderborg
Tlf. 74426278 - 40586278
erik.clausen@familie.tele.dk
Arne Pedersen
Fuglebæks alle 1 4400 Kalundborg
Tlf. 59514356 - 30542356
ajae@mail.dk
Arthur Hasselstrøm
Holmeåvej 8 6682 Hovborg
Tlf. 75396096
arthur2408@bbsyd.dk

Kasserer:
Asta Poulsen
Tarmvej 117, 6893 Hemmet
Tlf.: 7528 0272
Konto nr.: 7789 1029074
Kasserer@dls-jagt.dk
Mobilskydesimulator:
Willy Knudsen
Lundgårdvej 77, 7250 Hejnsvig, Tlf. 7539 6182
Webmaster:
Martin Olesen
netmester@dls-jagt.dk
Redaktion:
Troels D. Egeskjold (Ansvarshavende)
Åsmosen 2, 5600 Faaborg
Tlf.: 6260 1094
redaktion@dls-jagt.dk
Annoncer:
AMS Airport Media Sales. CVR. nr. 32624626
Kontakt: +45 61 14 25 30
E-mail: bma@ams-dk.com
UDGIVELSE:
JAGT & JÆGERE udkommer 6 gange om året
medio februar, april, juni, august, oktober og
december.
Indlevering:
Tekst og foto til redaktionen og annoncer til
bogtrykkeriet (gerne elektronisk) til de aktuelle
numre senest i måneden før udgivelsen
henholdsvis: 10.01, 10.03, 10.05, 10.07, 10.09
og 10.11.
Vær aktiv: Støt foreningen ved at indsende artikler og
fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til redaktionel
redigering og afkortning i det tilsendte materiale.
Vignetter: Isabella Comas
Produktion:
HOTTRYK Grafisk Kommunikation
Brunde Vest 14 A, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 64 31
www.ksp@hottryk.dk

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

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 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

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

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

Vesthimmerland afdeling
Lars Petersen
Møllevejen48 9620 Ålestrup
Tlf. 9864 5181

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JAGT & JÆGERE

DLS-afdelinger inddelt efter statsskovdistrikter
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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
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Dansk Land- og Strandjagt
Asta Poulsen
Tarmvej 117, Nr. Bork
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