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LEDER

Ifølge Naturstyrelsen blev det i januar 
2011 opgjort, at der her i landet er 
228.712 jagttegnsberettigede. En 
tredjedel er organiseret i Danmarks 
Jægerforbund(DJ). Denne tredjedels 
ledelse repræsenterer alle de 
jagttegnsberettigede, hvilket naturligvis 
ikke er demokratisk, da der træffes 
vigtige afgørelser hen over hovedet på 
de resterende 143.721 jægere. Her kan 
bl.a. nævnes, at der vedr. spørgsmålet 
om, der skulle være ulve i Danmark 
meget bombastisk blev sagt: Nej tak! 
Vi i Dansk Land- og Strandjagt(DLS) er 
i den forbindelse også skeptiske over 
for ulve på den frie vildtbane. Og jeg 
har ladet mig fortælle, at en stor del 
af de uorganiserede jægere, har den 
samme holdning. Men igen: vi vil gerne 
høres frem for blot at blive dikteret. Vi 
har ligeledes set hvordan spørgsmålet 
vedr. dueproblematikken endte med en 
måneds udsættelse - igen vedtaget hen 
over hovedet på ca. 143.721 jægere.
Den 24. august 2011 afholdt Skov & 
Landskab temadag om forvaltningen 
af vildsvin på den frie vildtbane her 
i landet. Der var dygtige folk tilstede 
som talte for og imod, og i denne 
sammenhæng hen over hovedet på alle 

disse mange jægere, der ikke ønsker 
medlemskab af DJ; svaret giver sig selv 
og er som nævnt ikke demokratisk.

Og lad mig blive ved demokratiet! I 
forrige nummer bragte vi en artikel 
om det vådeskud, der i 2000 ramte 
Palle Overgaard Sørensen. Som det 
blev nævnt ejer DJ 49 % af Dansk 
Jagtforsikring A/S(DJF) resten 
ejes af Naturstyrelsen. Men det er 
repræsentanter fra DJ, der sidder i 
hovedbestyrelsen, og her må alle 
jægere - organiserede eller ej – igen 
rette ind efter de erstatningsafgørelser, 
der træffes. Igen yderst udemokratisk 
og som der stod i artiklen: ’Når man 
først bliver besat af magten, træder 
alt andet til side’. En sådan sætning 
giver stof til eftertanke af højest 
foruroligende karakter. 
Som det også blev nævnt i artiklen 
ønsker DLS at jagttegnsforsikringen 
lægges ud i det frie marked, så man 
derigennem er forsvarligt forsikret. Her 
vil der naturligvis komme en stigning, 
måske fra de nuværende 30kr. op til 
300kr. årligt. Og hvorfor? Jo, vi ved at 
tyskerne ikke accepterer den danske 
jagtforsikringsmodel. Grunden er 
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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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Demokrati - nej!
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PRESSEMEDDELELSE

den ganske enkle, at en jæger, der i 
Tyskland skyder en anden risikerer, 
at skulle udrede et større beløb, end 
de ca. 5mio. kr. DJF råder over. Lad os 
antage, at den samlede erstatning fra 
tysk side løber op i 8mio. kr. så skal 
den, der forårsagede vådeskuddet, selv 
udrede de resterende 3mio. kr. En sådan 
økonomisk usikkerhed ønsker tyskerne 
forståeligt nok ikke. Men set i lyset af 
den danske vådeskudssags alvor svarer 
en stigning på jagttegnsforsikring til 3 
kasser øl og det kan vi alle leve med. 
Og hvad med ham der forårsagede 
vådeskuddet! Som ansvarlig jæger 
ønsker den, der forårsager et vådeskud, 
at sagen får en hurtig afslutning, 
så begge parter kan lægge det bag 
sig og se fremad. Så samlet set vil 
disse aspekter kun kunne løses, hvis 
forsikringen lægges ud i professionelle 
og upartiske hænder. Men en 
vådeskudssag som den Palle Overgaard 
Sørensen har gennemlevet og stadig 
gennemlever, må aldrig gentage sig; 
det er rent ud sagt uartigt og viser 
manglende respekt for den enkelte 
jæger. Læs mere om sagen her i bladet. 

Finn Madsen, landsformand 
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Sæsonens sidste jagtdag på fasankokke stod for døren. Det 
havde længe været koldt - klingende frost, som der står skrevet. 
Men sne var der endnu ikke kommet, så planter og dyr led 
under barfrosten. Op ad formiddagen holdt meteorologerne, 
hvad de nylig havde lovet. Sneen kom - først tyst og stille – så 
hvirvlende og dansende og da jægeren midt på eftermiddagen 
begav sig ud i mosen - svagt fygende. Hunden ville ikke med. 
Forsøgsvis havde den snuset til kulden og derefter skyndsomt 
lagt sig tilbage i kurven tæt ved brændeovnen. Bedst at holde 
på det sikre - men ud, det kom den.

Inden længe holdt hunden stand foran et af de lave 
brombærkrat. Jægeren afsikrede og hviskede: - avance. Hunden 
gik snusende frem og rundt om krattet, der var umuligt at 
forcere. Pludselig spænede en kok ud og til jægerens store 
ærgrelse - løb den i stedet for at lette.

 Længere inde i mosen så jægeren kokken trykke. Denne gang 
lykkedes det. Kokken lettede larmende, og skuddet rungede 
som en dyb bas i skarp kontrast til sneens hvirvlende diskant.
Godt tilfreds tændte jægeren piben i læ af et af de store 
elletræer. Han vidste præcis, hvor i mosen han befandt sig, da 
han begav sig hjemad.

At naturen er en frygtindgydende magtfaktor måtte jægeren 
dog snart sande. Efter et par minutters gang burde han have 
nået søen og huset, men fygningen og den lave sigtbarhed 
havde tilsyneladende spillet ham et puds. Lettere forvirret 
vendte han om for at gå tilbage til elletræet og starte på en frisk. 
Den tiltagende fygning forvred hurtigt buske og træer, så 
da elletræet udeblev, bandede jægeren så stygt, at hunden 
peb. Bedre blev det ikke, da han lidt efter snublede over en 
snedækket rod. Da hunden medfølende slikkede ham i ansigtet, 
røg der endnu en ed. Gang på gang repeterede jægeren 
meteorologernes forudsigelser. Nordøstlig blæst tiltagende 
til stiv kuling. Velvidende at flere grader under frysepunktet 
kombineret med kraftig vind er en farlig cocktail, gik jægeren op 
mod markskellet, der burde være let at se. Derfra ville det være 
let at følge skellet hjem. Større var mosen heller ikke.

Vejrmeldingen holdt stik. Kulingen tog til! Tusmørket sænkede 
sig! Da skellet også udeblev, var jægeren for første gang bange. 
Dette her var jo livsfarligt. Han havde ikke den ringeste ide om, 
hvor i mosen han befandt sig.
Heldigt at tørvehullerne er bundfrosne, tænkte han som en 
stakket trøst, da hunden pibene satte sig, og så op på ham. 
Selvfølgelig, tænkte jægeren og tog remmen af bøssen. Med 

Snestormen
Mørket og snetætheden var nu total, 
og med ét gled jægeren i en lille lavning



Som medlem af en
lokal fritidsfiskerforening

tilsluttet 

Dansk Fritidsfiskerforbund 
er man med i et fællesskab, der skal sikre 

fritidsfiskeriets fortsatte beståen. 
Derudover indebærer et medlemskab mange 

andre fordele som f.eks.:

• at kunne deltage i den lokale forenings 
møder, kurser og andre arrangementer.

• at få mulighed for aktiv deltagelse i 
fiskepleje.

• at få bladet FRITIDSFISKEREN leveret 
med posten.

• at være ulykkesforsikret for 197.000 kr. 
ved død under udøvelse af fritidsfiskeri.

• en af landets billigste bådforsikringer.

• kort sagt, at få det mest mulige ud af 
interessen for fritidsfiskeriet.

www.fritidsfiskerforbundet.dk
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kolde fingre bandt han remmen om hundens halsbånd. - Hjem 
- kom så. Hjem. 
Mens jægeren havde øjnene rettet mod jorden, lod han sig 
føre; bange for at falde, bange for at hvile, bange for alt det, han 
havde hørt og læst om sne og kulde! Tanken om kuldedøden 
roterede i hans bevidsthed, som en grammofonplade i samme 
rille!

Mørket og snetætheden var nu total, og med ét gled jægeren 
i en lille lavning og slap i faldet remmen. Som han lå i sneen - 
delvis i læ for den hylende vind – følte han en mærkelig fred. Her 
bliver du, til stormen raser af, tænkte jægeren og satte sig - for at 
holde på varmen - med hovedet på knæene og armene samlet 
beskyttende under brystet.
Lidt efter, da hunden dukkede ud af mørket og slikkede jægeren 
i ansigtet, gik situationens alvor igen op for ham. Rystet og 
tænderklaprende kom han på benene og fik igen fat i remmen. - 
Hjem - kom så, hjem.

Pludselig skimtede jægeren omridset af et tagudhæng. Dybt 
berørt og taknemmelig over hundens indsats og at mareridtet 
omsider var slut, fandt han famlede døren og tumlede ind i 
bryggersvarmen.
Bøssen, som jægeren havde mistet i snestormen, fandt han 
ved forårets komme mindre end 100 m fra hjemmet. Kokken 
derimod havde moseræven og dens hvalpe sikkert nydt godt af. 
     

! Tekst og foto:
 Redaktionen m.fl.
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JAGT & JÆGERE – 2012
Rugemaskiner
Vi forhandler mange 
forskellige rugemaskiner i 
alle størrelser og prisklasser.

Modeller fra 3 til 1000 æg.

Priser fra kr. 950,-

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,-

Transportkasser
Transportkasse til transport 
af alle former for fjerkræ. 
Specielt velegnet til transport 
af fasaner og ænder til udsætning. 
Grunden er, at kassen både kan åbnes 
i enden samt i toppen. Mål: 50 x 85 x 31 cm.

Husk vi også sælger paptransportkasser til æg og 
kyllinger.

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



Jægervrideren

PV LERDUER
v. Paul Steffensen

Tlf. 75 66 74 33 ·Fax 75 66 71 33
Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens
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First Class Trophy
overtræder 
markedsføringsloven
Virksomheden overtræder markedsføringslovens paragraf 13, 
der siger følgende: ”Ved erhvervsmæssigt udbud af varer til 
forbrugerne, dog ikke salg af varer ved auktionssalg, skal der 
ved mærkning, skiltning eller på anden måde tydeligt oplyses 
om den samlede pris for varen inklusive gebyrer, omkostninger, 
moms og alle andre afgifter.”
Virksomheden angiver sine priser ex. moms, og agter ikke 
at ændre på det iflg. ejerens eget udsagn. Virksomheden er 
nok for lille til at forbrugerombudsmanden vil gribe ind og 
pålægge skiltning med priser inkl. moms, så derfor skal jægere, 
der kunne tænke sig at gøre brug af virksomheden være klar 
over det!Jagtforretningen Nystrøm og Krabbe lægger navn 
til trofævirksomhedens ulovligheder, hvilket er uforståeligt. 
Endvidere kan man ikke få en kvittering, når man betaler for 
arbejdet, hvilket SKAT måske skulle se lidt nærmere på.

Med jægerhilsen, Per Karlsen
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Artiklen efterlod læseren med dette paradoksale mysterium: 
Hvordan kunne Danmarks Jægerforbund (DJ) på den ene side 
præsentere sine læsere for en fantasiverden af få jagtuheld, når 
en forskningsbaseret undersøgelse på den anden side påstod, 
at tallet var 60-70 og ikke 6-7, som Dansk Jagtforsikring A/S (DJF) 
oplyser! Læseren stod sikkert tilbage med den klare opfattelse, at 
de få og små udbetalinger af erstatninger bruges som bevis på 
myten, at det er ufarligt at gå på jagt. Men det er farligt. 
Som demokrater har vi en iboende tendens til at tro, at det som 
flertallet går ind for og beslutter ikke alene er legitimt, men også 
rigtigt. Det er ikke det, demokratiet siger. Demokratiet giver 
autoriteten legitimitet, men sætter den samtidig under debat. 
Den enkelte kan have lige så meget ret som de mange. Og her 
var det lægen, Mathias Therbo, der havde lavet analysen og 
skrevet den videnskabelige artikel om jagtulykkernes omfang. 
DJ formanden Ole Roed skrev i sit nytårsbudskab, at den største 
udfordring jagten har i Danmark, er, at en uenighed internt bliver 
delt med vores omverden. Den jagtjournalistiske vagthund, 
Steen Andersen, Hunters Magazine.com skrev i sit nytårsbudskab 
om DJ stivnede alliance med land- og skovbrug og 
sammenlignede valget til formandskabet med det hedengangne 
Sovjetunionen. 

For at drage en parallel vil jeg gå tilbage til Østtyskland og en 
skæbne i filmen: De andres liv. 
En scene viser begravelsen af en regissør, Albert Jerska. 
Der bliver fortalt, at Jerska havde forbud mod at arbejde 
(Berufsverbot) på grund af hans politiske meninger, og at han, 
før han begik selvmord, oplevede isolation og håbløshed. En 
kommentar i filmen siger, at dette land, hvor alt er talt op, da 
har der ikke siden 1977 været en statistik for selvmord. Op 
til 1977 havde hyppigheden af selvmord i Østtyskland kun 
været overgået af Ungarn. Selvmord var blevet et tabu i et 
land, hvor alle var lykkelige. Og hvad ville modstanderne i 
Vesten ikke udnytte tallene til? I 1986 bringer en østtysk forsker 
selvmordsstatistikkerne i spil, og han konkluderer at landet lider 
af kollektiv håbløshed, social patalogi. Deres forskning var under 
censur og blev derfor ikke offentliggjort. Forskerne, der kun i 
begrænset omfang havde afgang til data om selvmord, udgav 
efter Østtysklands sammenbrud rapporter om selvmordraternes 

sammenhæng med graden af håbløshed og Stasis brutalitet. 
Mange politiske fanger tog deres eget liv. Erfaringerne fra DDR 
viser at på samme måde som ytrings- og trykkefrihed, er også 
uafhængig forskning og statistikførelse grundlæggende for det, 
vi kalder demokrati. I en senere sekvens i filmen forsøger nogle 
unge at smugle de østtyske data for selvmord til Vesttyskland for, 
at de kan behandle disse data seriøst. 

DJ formanden skrev om dansk jagt som en familie, der ligesom 
østtyskerne er truet af omverdenens opfattelser og indgriben. 
DJ har ageret ligesom politikerne i DDR: Den almindelige 
danske jæger har ikke været bekendt med, at forskernes tal for 
jagtulykker var ti gange så høje. Ordet ’vådeskud’ har været tabu 
inden for jagten ligesom ordet ’selvmord’ var tabu i DDR. Ved at 
holde data inden for systemet kan myten om vådeskuddets ikke-
eksistens fastholdes. Vi står ligesom DDR med et social patologisk 
jægersamfund. 
’Patologi’ betyder ’læren om sygdomme, deres årsager, 
frembrud og manifestationer’. Her er mit eksempel på denne 
manifestation. En 12 års behandling af en erstatningssag kan 
bedst sammenlignes med et langvarigt førergreb med en række 
sammenbrud, som jeg nu vil dele med læseren:

Der er en tidslinie. Tiden før vådeskuddet den 1. oktober 
2000 og tiden efter. Før vådeskuddet var jeg her i landet mr. 
familievirksomhed, - en medierne ringede til og hvis produktion 
kan ses på bibliotek.dk. En spændende afhandling om 
familievirksomhedernes rolle i kampen for en ny storlufthavn 
tæt på Århus var i sin afsluttende fase, og der var aftaler med 
forlag om udgivelse inden kommunalvalget i november 2001. 
Projektet var støttet af store familiekontrollerede fonde. Ved at 
søge mit navn på Google fremkommer også aktiviteter fra før 
vådeskuddet. 

Da jeg var blevet vådeskudt, gik jeg ind på Google og søgte på 
’vådeskud’. Vådeskud eksisterede kun i militærets begrebsverden. 
I jagtens verden var ordet ikke-eksisterende. Der var derfor heller 
ikke nogen regler. Uvidende om at ordet var tabu, brugte jeg det 
naturligvis. 
Jeg troede tillidsfuldt, det var en fejl, og kontaktede den 
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Kommentar til artiklen
Jægerløgne i sidste nummer!
Et sygt forsikringssystem og dets fremtid! 
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daværende DJ formand Kristian Raunkjær. Han syntes, jeg 
skulle lægge det bag mig og komme videre. I øvrigt var han 
også formand for DJF, og han skulle nok sørge for en hurtig 
sagsbehandling. Der var hverken et ord om ’søforhør’ eller 
politianmeldelse af den, der havde skudt mig. Fortielse. 
Var der noget, de havde misforstået? Da der ikke var noget søfor-
hør, så interviewede jeg selv vidnerne til vådeskuddet, og disse 
interviews ligger på Netnatur.dk. De blev printet ud og sendt med 
post til Formand og Hovedbestyrelse i DJ. Magten skulle ikke have 
plads til misforståelse længere. Men jeg kommer til at forstå, at 
magten ikke bøjer sig for argumenter, men kun for overmagten. 
Da man tildeler mig 300.000 kr., anbefaler min advokat mig at 
rejse en erstatningssag ved Vestre Landsret. Statsautoriseret 
revisor og advokat udarbejder en redegørelse for min indtjening 
op til vådeskuddet. Personerstatningsloven giver reglerne for 
erstatningens omfang. Nu skriver Dansk Jagtforsikrings direktør 
3 år efter vådeskuddet til min hovedsponsor, om denne fond ville 
sponsorere mig i dag under hensyntagen til, at der ikke havde 
været produceret noget de sidste 3 år. Svaret er indlysende. Jeg 
var ikke orienteret om denne kontakt, som jo ikke ville forbedre 
mine chancer, såfremt jeg kom i arbejde igen, hvor jeg slap. En 
umoralsk magtdemonstration!    
Og nu kom så i 2003 det værste slag. DJF fremfører til retten 
det argument, at jeg havde benyttet vådeskuddet til at komme 
ud af en arbejdsklemme. At min diagnose ikke var PTSD men 
arbejdsrelateret stress. Det blev nu til ’Berufsverbot’ ligesom 
vores mand i DDR, for hvem kunne drømme om at arbejde 
med eller for nogen med dette sværd over nakken. Det er 
jagtens ’tillidsfolk’, der har interviews fra vådeskuddet liggende 
foran sig, som rejser denne anklage om misbrug af deres 
forsikringssystem. Vådeskuddets omstændigheder, nakkeskudt 
på 12-15 meters afstand.  
I 2007 kontaktede jeg professor Anders Drejer, om han ville 
hjælpe mig op på sporet igen i langsomt tempo, så snart sagen 
var afgjort september 2007. Men sagen blev igen udsat og nye 
speciallægeerklæringer skulle til. Det virkede håbløst, og jeg 
måtte lave en ny aftale med Anders Drejer, om at jeg ville skrive 
en afhandling om dette syge forsikringssystem. Mit mål var at 
få det ændret til en markedsdrevet forsikring. Jeg meddelte DJ´ 
Hovedbestyrelse, at dette var mit projekt. De definerer det som 
et politisk skadeligt projekt, som kan læses på DJ hjemmeside 
under ’vådeskud’.  

Sværdet blev først fjernet fra nakken ved domsafsigelsen i januar 
2010. Min professor og vejleder professor Steen Hildebrandt 
redegjorde i retten for personen før og efter vådeskuddet som to 
forskellige personer. Jeg tabte sagen og skulle betale 140.000 kr. 
i sagsomkostninger. En svinestreg og en forbrydelse, udtalte jeg 
til pressen.   
En række erfarne højesteretsadvokater ser på dommen fra 2010 

og vil godt tage den. Dommen ankes til Højesteret og kommer 
for den 8. marts 2012 – kvindernes kampdag. Her tager man 
stadig stilling til en psykisk skade efter et vådeskud på 35 meters 
afstand. Uagtet afstanden var 12-15 meter, som giver både en 
fysisk og psykisk virkning. Det er forskellen mellem skud og 
eksplosion. 

Den patologiske manifestation er en sagsudvikling som går den 
gale vej ved, at starte med tillid til at være blandt hædersmænd 
til at opfatte forløbet som en misforståelse, til viden om 
ond vilje, til handlingslammelse, til den aggression, artiklen 
her må give udtryk for. Er vi så ikke som en familie, hvor de 
forkerte medlemmer har kontrollen, der kan udøve et sådant 
magtmisbrug?

Nu til den sociale patalogis frembrud og årsager: jeg vil rette 
blikket mod to andre velkendte statsejede selskaber, DSB og 
Banedanmark, som tilsammen er på katastrofekurs, og hvor det 
i den sidste ende er en gruppe passagerer, der kommer til at lide 
under virkningerne af en politisk beslutning truffet for mange 
år siden. Miseren starter med en politisk strukturel beslutning. 
At udbygningen af elektrificeringen af banenettet stopper ved 
Fredericia. Herefter vinder en italiensk producent med speciale 
i produktion af eldrevne tog EU-licitationen. Da staten ønsker 
at sælge DSB til den højeste pris, presses ledelsen for øget 
indtjening. De tabsgivende strækninger i Jylland privatiseres 
og overtages af engelske Arriva, der får styr på togdrift og 
indtjening. DSB må ud over landets grænser for at drive togdrift i 
Sverige. Det slutter med store tab p.g.a. den manglende viden og 
kompetence, som skulle være grundlaget for et realistisk tilbud 
på overtagelsen af svensk togdrift. Utilstrækkelig økonomistyring 
udsatte de nødvendige beslutninger, hvorved tabet bliver endnu 
større. Med sænket hoved må DSB trække sig ud af aftalen. På 
grund af den manglende viden har DSB lidt et tab af status og 
omdømme. 
I Århus står 80 IC4 togstammer. For at kunne optimere 
kapaciteten og driften med de igangværende IC3, nedlægges 
den direkte forbindelse mellem København og Århus. Og 
gamle MR-togstammer kommer til at erstatte IC3 tog på 
nordjyske strækninger. Udadtil skulle selskabet fremtræde som 
et professionelt selskab, men indimellem dukker ’suverænen’, 
- transportministeren pludselig op i medierne. Formand 
og direktør træder tilbage. DSB’s nye formand finder en 
direktør, hvis hovedkompetence er viden om ’jernbanedrift’. 
Pendlerne har slået sig sammen for, at sikre at DSB får fokus på 
kundetilfredsheden. 

Indtil 1946 var jægernes ansvarsforsikring et privat spørgsmål. 
På trods af forsikringsselskabernes protester og advarsler om 
totalitarisme, som det netop var oplevet under 2. verdenskrig, så 
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gik Landbrugsministeriet sammen med de to store jagtforbund 
ind i forsikringsbranchen. En politisk strukturel beslutning skabte 
aktieselskabet, Dansk Jagtforsikring A/S. Staten havde ligesom 
i dag 51 % af aktierne, mens de to store forbund hver havde 
halvdelen af resten. Efter forbundene i 1992, på initiativ af 
miljøminister Lone Dybkjær, fusionerede – en politisk strukturel 
beslutning - blev den nye DJ’s formand som repræsentant for 
jægerne tillige formand i DJF. DJ stod med 49 % af aktierne og 2 
ud af 3 poster i bestyrelsen incl. formandsposten. Der foreligger 
en aktionæroverenskomst mellem aktionærerne staten og DJ, 
som efter aftale skal have del i et evt. overskud. Ansvaret ligger 
hos DJ.
Dernæst kort om økonomien i DJF. Selskabet har en 
egenkapital, som netop opfylder mindstekravet for at kunne 
drive forsikringsselskab i EU, 3 mio. euro. Præmiens størrelse 
fastlægges i en aftale mellem Naturstyrelsen og DJ. Seneste 
ændring var en fordobling i 2007 fra 15 kr. om året til 30 
kr.  Og her kommer så det ind, som man i sociologien kalder 
de kulturelle mål, der opstår som følge af de strukturelle 
beslutninger. De kulturelle mål tilpasses den særegne ejer-
struktur. Mens ordet ’anskydninger’ giver jægerne en dårlig smag 
i munden, er ordet ’vådeskud’ tabu. I artiklen benytter direktøren 
for DJF ordet ’uheld’, mens formanden for DJ kun omtaler jagtens 
udøvelse positivt. Det kulturelle mål for jagtuheld kan fortolkes 
som de lave tal, DJ nævner. Det opfattes af jægerne som normen. 
At det er ufarligt og kun få kommer til skade. Og nu kommer så 
det helt surreelle. At to jægere fra DJ og to jurister med speciale i 
personerstatninger tager stilling til personsagerne med henblik 
på at holde udbetalingerne inden for økonomiens og aftalernes 
rammer. Uden lægefaglig bistand. Ofrene ofres. Man kunne 
ønske, det var et eksempel fra sovjettidens planøkonomi. Det er 
virkelighed. Og ligeså totalitært udviklet som man frygtede, da 
selskabet blev dannet. Forsikringsforholdet er ingen institution, 
- for der er ingen regler. Det er deltagerne omkring bordet, som 
i personerstatningssager udøver et personligt skøn og med 
beføjelserne til at udøve magtdemonstration. 

Ligheden mellem DSB og DJF er den politiske uvidenhed om 
uvidenheden. Men den afgørende forskel mellem DSB og 
DJF er, at utilfredse DSB-kunder i Århus og Ålborg, der skal 
til København, de kan tage en anden rute med bil eller fly. 
Den vådeskudte jæger bliver fanget i DJF’s juridiske system. 
Konfronteret med en sådan ydmygende uorden er der tre 
forskellige veje at gå: apati - tilpasning, dvs. tag det du kan få, 
gå til angreb eller begå selvmord. Jeg har eksempler på den 
første kategori, jeg tilhører den næste, og der foreligger også 
et eksempel på den sidste. I sociologisk terminologi taler man 
en strukturel anomi – ejerkonstruktionen – en helt enestående 
konstruktion, hvor et ministerium og en dominerende interesse-
organisation ejer og driver et forsikringsselskab, som kan 

udløse en kulturel anomi, som igen kan udløse anomi hos de 
vådeskudte, - økonomisk sammenbrud og mystificering. Da der 
ikke er nogen regler, så er de udover at være ofre tillige ofre for 
juristernes og jægernes repræsentanters forgodtbefindende 
– det personlige skøn baseret på jagtlig og juridisk viden, men 
uden lægefaglig bistand. 

Virksomhedskirurgen må tænke ud af boksen. En politisk 
strukturel beslutning er nødvendig. Ligesom arbejdsulykkerne 
har sine institutioner, så bør jagten også have sin. Det kunne 
blive til Jagtens Sikkerhedsråd. Bemandingen er en uafhængig 
jagtkyndig, en jagtkyndig læge, en jagtkyndig jurist. Her 
registreres jagtulykker, hvor personer er involveret. Dette baseres 
på en bestemmelse om, at der ligesom tidligere skal optages 
politirapport ved personskade. Herefter kan en sag gå videre til 
evt. krav om erstatning. Den onde cirkel er brudt. 
Med udgangspunkt i den konkrete sag er her et eksempel på et 
kontrafaktisk forløb, såfremt Jagtens Sikkerhedsråd havde været 
etableret: 
Vådeskuddet sker. Der sker en politiafhøring af vidner, ham der 
udløste vådeskuddet og den vådeskudte. Ved afhøringen bliver det 
oplyst, at den vådeskudte blev kastet op i luften og besvimede; at 
man måtte vride ofrets nakke for, at få haglskålen fri. Optællingen 
af hagl i jakke og hue viser, at 90 % af haglene har ramt; altså 
et kærneskud. Politirapporten tilgår Jagtens Sikkerhedsråd. 
Den jagtkyndige læge drøfter afhøringsrapporten med den 
jagtkyndige, der også har viden om ballistik. Lægen ved nu, at 
det ikke blot er en reaktion på et vådeskud, men en reaktion på 
en eksplosion, som militærets læger også kender fra Afghanistan. 
Lægen henviser til en hjernescanning, som formentlig vil vise en 
dannelse af bobler i hjernemassen. På grundlag heraf vil man 
kunne forudsige forventelige symptomer som hukommelsessvigt, 
koncentrationssvigt, angstanfald og PTSD-lignende symptomer. 
Den person der udførte vådeskuddet bliver tiltalt, ligesom man 
tiltaler soldaterne for deres vådeskud. En speciallægeerklæring 
udarbejdes og fremsendes til forsikringsselskabet til dokumentation 
og vurdering. Arbejdsskadestyrelsen kan på baggrund af special-
lægeerklæringen udarbejde sin vurdering af erhvervsevnetab og 
mengrad til forsikringsselskabet. Forventet varighed 1-2 år.
Offerets ulykkesforsikringsselskab Tryg godkendte og udbetalte 
sin erstatning, straks da første vurdering fra Arbejdsskadestyrelsen 
forelå. 

Konklusionen må være den, som DLS formand, Finn Madsen, 
er kommet med over for miljøministeren, - en politisk strukturel 
beslutning. At vende tilbage til tilstandene før 1946, hvor 
jægerne var ansvarsforsikrede på markedet og dets vilkår og 
betingelser, - med fokus på kundetilfredshed.
Det var ønskværdigt, om DJ herefter kunne indtage samme 
position som FDM, som udtalte sig således i Motor, nr. 9, 2011: 
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Man spiser da ikke heste! Sådan lyder danskernes holdning 
generelt, men hvad med julemandens rensdyr? ”Træt kommer 
han hjem efter nattens lange julegaveridt, tager riflen og 
skyder et af rensdyrene”! Nej, vel. Og dog. Selvfølgelig spiser 
man rensdyr, ikke blot i det nordlige Skandinavien, men også 
på Grønland. I den anledning har Michael Rosing begået 
bogen: Tuttu qaqqamiit qanermut - Rensdyr fra fjeld til fad. 
Selve titlen får én til at blive nysgerrig og bagsidens tekst som 
fotos skærper yderligere interessen. Titlen giver sig selv – på 
dansk forstås - idet bogen er noget så usædvanlig som skrevet 
på både dansk og grønlandsk. Bogen er i tilgift særdeles 
smukt forarbejdet, tekststørrelsen god og de mange fotos 
formidable. 
Det var så det umiddelbare indtryk, men hvad med indholdet? 
Jo, her er der kort og godt tale om en gedigen blanding af 
jagtoplevelser, forlægning og tilberedning af rensdyr, med 
hovedvægt på sidstnævnte. Og hvilken tilberedning! Men lad 
os tage det i nævnte rækkefølge – jagten først. 
Forfatteren forstår her med glød, at drage læseren med på jagt 
og tilmed – ja, for at sige det lige ud: den ægte ’rendyrkede’ 
jagt. Her er der ikke tale om en times fredelig pürsch i mosen 
eller juletræskulturen, men derimod om dagevis i ødemarken 
med vægten af skindklædte kødstykker over skulderen. Som 
læser fornemmes duften af kød, blod og sved krydret med sne, 
lyng og frostklar luft! Kan det blive bedre? Ja, når vi længere 
fremme kommer til de mange opskrifter, begynder tænderne 
bogstaveligt talt, at løbe i vand. Det er jo det, jagt dybest set 
handler om, at skyde til gryden! Og hvilken gryde: Medaljoner 
med hasselbackkartofler, Tørrede ribben med koriander eller 

hvad med Peberfilet med Pinot Noirsovs, blot for at nævne 
nogle få af de mange, inspirerende opskrifter. Opskrifter hvor 
alt hjortekød kan bruges ifald man ikke lige har rensdyrkød i 
fryseren.
Denne anmelder bruger normalt ikke udtryk som mandetur, 
mandehørm eller lignende machoudtryk, men skulle 
pengene en dag være til det, kunne sådan en jagtoplevelse 
godt komme på tale! Som Michael Rosing skriver, så siger 
en grønlænder aldrig nej, hvis man spørger om han har lidt 
rensdyrkød i overskud. Svarede han nej, ville det jo betyde, 
at han som fanger og jæger ikke havde været dygtig nok! 
Tuttu qaqqamiit qanermut - Rensdyr fra fjeld til fad kan varmt 
anbefales til bogreolen.
Læs længere fremme i bladet uddraget: Tuttunik pallittuineq – 
På skudhold (grundet pladsmangel kun på dansk, red).

Troels D. Egeskjold, 
redaktør

•  Indbundet
•  152 sider
•  Forlag: Milik Publishing
•  Pris: 299kr. 

’Det er jo helt forrykt, at vores medlem skal leve med økonomisk 
usikkerhed i tre år, selvom han var åben om sin skade fra start 
og lagde alle detaljer på bordet. Så stort et krav (½ mio.) er 
velfærdstruende for de fleste, og derfor skal man heller ikke gå 
i tre år og være nervøs for, om man risikerer at går fra hus og 
hjem…Her kan FDM hjælpe, for det kan være forbundet med 
store omkostninger at tage kampen op selv’. 
Min reelle risiko er, som medlem af DJ, efter 12 års 

BOGANMELDELSE

Michael Rosing:

Tuttu qaqqamiit qanermut 
- Rensdyr fra fjeld til fad

sagsbehandling, at skulle gå fra hus og hjem. Det afgør 
dommerne i Højesteret. 

! Tekst:
 Palle Overgaard Sørensen.  
 J&J følger op på sagen i næste nummer, red.
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Polen Gratis vildsvin 
Fri afskydning af gris indtil 49,99 kg
50 % rabat iht. prislisten + grise og 
keilere over 50 kg
Jagt og ophold – forplejning 3.900 kr.
Polsk jagtlicens 450 kr.
Totalt 4.350 kr.

Busture til Polen i 2012
Moderne langtursbus · dansk rejse-
leder · helpension i dobbeltværelse ·  
jagtføring 1:1

Bukkepremieren 
10 til 16. maj
4 jagtdage / 8 pürsch  7.200 kr.

Fastprisbukke med bus 
28. maj til 1. juni
Jagtføring 2:1 inkl. 4 bukke
pr. to jægere / pr. jæger  6.395 kr.

Brunstbukke  
1. til 5. august  
3 jagtdage / 8 pürsch     6.000 kr.

Hjortejagt , restbukke, grise, 
24. til 30. september      7.200 kr.

Hundyrsjagt, dåhjorte, grise
22. til 26. oktober 6.000 kr.

sydliGe enGland
Forhør nærmere – rekvirer tilbud

Forår 2012
store BukketroFæer
Somerset – Yeovil / LeoNaylor Stalking
Somerset – Bath / Bill Boyes Stalking 
Stærke sikahjorte I det sydlige England
Forhør på Muntjac og Chinese Water i 
syd/øst England

skotland
Stærke bukke og stor natur – forhør!
Højlandshjorte i brunst – inkl. 2 hjorte
 13.995 kr.

irland
Sikahjorte i september – forhør nær-
mere!

kirGisistan 
iBex (Mulighed for sibirisk råbuk)
11 dage, 7 jagtdage på hesteryg
 23.495 kr.

sydaFrika
antiloPer i limpopo 
eller Free state
Pris pr. jagtdag, jagtføring 2:1 
 1.200 kr.
7 dages jagt og ophold  7.777 kr.
Trofæer fra 1.300 kr.

Fantastisk FuGlejaGt
Duer i tusindtal 
– perlehøns og frankoliner 
Ved min. 3 jægere og fem dages jagt 
 fra kr. 6.500,-

Excl. fly og indenlands transfer

eastern CaPe     nyHed 
Luksus familiefarm med tilgang til 43 
jagtbare arter. 
Fantastiske udflugts-muligheder til 
ledsagerne: Stor pool og solterrasse, 
strand, fiskeri, ATV´ere, biking, ridning, 
gamedrive og nationalpark, shopping, 
cafeer – alt sammen inden for 45 min 
kørsel. 
10 dages rejse / 7 jagtdage
Pris pr. jæger 16.900 kr.
Ledsagere 14.000 kr.

naMiBia  ”det riGtiGe aFrika”
antiloper i medaljeklassen på den 
frie
vildtbane (ikke hegn). Jagtføring 2:1.
Pris pr. jæger pr. dag  1.400 kr.
Fri afskydning af én non-trophy oryx
Forhør på leopard!

new Zealand
Prisen er for 8 dage inkl. trofæafgifter
Kronhjort, vildfår og geder  36.500 kr.

BuejaGt GruPPerejser

Inkl. forudgående kurser, instruktion i 
teori og praksis ved 

MAX HUNT er med som rejseleder! 
alle rejser incl.: Fri transfer, kørsel 
under jagt, jagtføring, indkvartering i 
basecamp med fuld forplejning

sortbjørn – Canada – 6 til 13. maj 2012
Pris pr. jæger inkl. 1 sortbjørn
  24.995 kr.

antiloper og vortesvin
Limpopo, Sydafrika 
13. til 22. juli 2012 samt 12. til 21. okt. 
Pris pr. jæger  9.495 kr.
Ikke inkl. flybilletter, drikkepenge 
og trofæafgifter

se konkurrenCen På vores 
HjeMMeside www.jellingjagtrejser.dk

www.jellingjagtrejser.dk · tlf. 7587 2344

newhunter.dk

®
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Jærven, Gula gula (grovæder) lever i de kolde nordlige skove 
i Nordamerika, Sibirien og Skandinavien. Den ligner en lille 
bjørn og er blevet kaldt for ”djævlebjørn” af indianere! 
Ovennævnte afskrift fra nettet, stødte jeg tilfældigt på, da 
jeg søgte viden om den eksplosivt øgede bestand af ulve 

i Nordamerika, hvor især Alaska, er hårdt ramt! Tilvæksten 
af elge, er her nærmest gået i stå, af ikke naturromantikere 
skønnet, af samme grund! Ligesom ulven, er jærven et rovdyr, 
med et ubestrideligt ry for sine evner som jæger og overlever. 
For nogle år siden fangede jeg en husmår i en fælde. Måren 

JAGT

BLANDT JÆRV,
BJØRNE OG ULVE
Jeg havde endnu en licens til sortbjørn og fire fulde jagtdage tilbage.
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Fri afskydning af gris indtil 49,99 kg
50 % rabat iht. prislisten + grise og 
keilere over 50 kg
Jagt og ophold – forplejning 3.900 kr.
Polsk jagtlicens 450 kr.
Totalt 4.350 kr.
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Forhør på Muntjac og Chinese Water i 
syd/øst England

skotland
Stærke bukke og stor natur – forhør!
Højlandshjorte i brunst – inkl. 2 hjorte
 13.995 kr.
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11 dage, 7 jagtdage på hesteryg
 23.495 kr.
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 fra kr. 6.500,-
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cafeer – alt sammen inden for 45 min 
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vildtbane (ikke hegn). Jagtføring 2:1.
Pris pr. jæger pr. dag  1.400 kr.
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var en han, og trods det, at den er et forholdsvis lille rovdyr, 
var jeg dybt imponeret over dens kamplyst og styrke. Af 
med livet skulle den dog! Og det kom den, da den forsøgte 
at gabe over salongeværets munding! Jærven er nært 
beslægtet med måren og i øvrigt også med grævlingen, som 
den bortset fra pelsens farve, ligner på en prik. Hannen kan 
udvokset veje 30 kilo, endda lidt mere og nå en længde på 
85-centimeter fra snude til halespids. Jærven har en kompakt 
krop med et stort hoved, der i hjernemassen rummer et 
stridbart sindelag, parret med et højt specialiseret tandsæt, 
hvor selve hjørnetænderne, er vinklet ind mod gabets center, 
så et frossent ådsel kan flås og tygges, samt nogle særdeles 
kraftige ben og poter. Alt i alt, trods sin lidenhed, er jærven 
en frygtet modstander for bjørne, ulve, pumaer, ja – alle, der 
uanset størrelse på krop, tandsæt og klør, vover en strid med 
”djævlebjørnen”!

Hvad mange nok ikke ved om Jærven er, at den er i stand til 
at nedlægge så store dyr som rener, bjergfår og sågar også 
elge. På sine brede poter kan den løbe oven på et snedække, 
hvor de klovbærende dyr ender med, hjælpeløst at synke i! På 
en god dag kan den i en spurt nå en hastighed på halvtreds 
kilometer i timen. Jærven er konsekvent territorial-hævdende 
overfor artsfæller.1000 kvadratkilometer eller mere, kan den 
nemt herske over. Den findes som førnævnt i det nordlige 
Skandinaviens tundraområder, Sibirien, Canada og USA. Og 
det var netop under en jagt på sortbjørn i Alberta, Canada, jeg 
stødte på det lille - af utallige fabler - mystificerede rovdyr.
I Alberta bliver mange sortbjørne skudt fra en platform, 
trestand, som de kalder det på de kanter. Man lægger 
lokkemad (bait) ud foran platformen og venter på at en sulten 
bjørn dukker op. Herhjemme og også i Canada, syntes mange 

jægere, at det er en fej form for jagt, ja - at det overhovedet 
ikke er at sammenligne med jagt! Men det er altså lovligt og 
almindeligt accepteret, i hvert fald i visse af Canadas delstater. 
Jeg har prøvet denne ”jagtform” adskillige gange, og finder, 
at den kan være endog særdeles spændende! En aften i det 
nordlige Alberta for flere år siden, i timen, før tusmørket 
for alvor gjorde skoven til et sted, hvor man får rig lejlighed 
til at måle, om man kan kontrollere angst, havde jeg skudt 
en medium sortbjørn ud af de levendes rækker! I samme 
sekund, jeg lod skuddet gå, vidste jeg, at jeg ikke var tilfreds 
med byttet, og besluttede at afvente, om en større bjørn 
ville gøre entre i det snævre tidsrum, hvor aftenskumringen 
bliver til mørk nat. Flere bjørne, alle i fem fods klassen, lagde 
trods larmen fra skuddet, vejen forbi og højst sandsynligt, 
med en betydeligt større bjørn lurende i baggrunden. Det er 
en klassisk situation, hvor erfaring parret med tålmodighed, 
spiller en stor rolle for succes. Den bjørn, der lå stendød i 
skovkanten, var ganske vist tyk i pelsen og med et kraftigt 
hoved, så den kunne vel gå an. Regnestykket var dog nemt at 
gøre op. Jeg havde endnu en licens til sortbjørn og fire fulde 
jagtdage tilbage. En nærmest uimodståelig fristelse! 

Og nu til jærven. Den nordlige halvkugles Tasmanske 
djævel! Som nævnt er skiftet mellem dagslys/skumring og 
nattemørke i det nordlige Canada, ganske kort; lidt ligesom, 
et lystæt rullegardin, der i én bevægelse ved højlys dag, 
trækkes ned foran soveværelsesvinduet. I netop det korte 
tidsrum, aner jeg, at noget nærmer sig skråt bagfra! En mindre 
bjørn, der for tyvende gang har snuppet en luns bait, giver 
pludselig et vræl fra sig og stikker til skovs! Jeg kan ikke tro 
andet, end, at det er en større bjørn, der har skræmt den, og 
som nu er på vej ind for at bemægtige sig resterne fra sine Ekskrementer fra ulv med synlige tånegle fra nyfødt elgkalvs klove.

Forladt ulvehule med tydelige fodaftryk fra den jærv, 
der formentlig har jaget ulvene på porten.
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frænders ædegilde. Måske - ja højst sandsynligt, er det en af 
de eftertragtede ”monstersortbjørne” i femhundrede punds 
klassen.
Tusmørkets lune lys har i mellemtiden ændret sig til næsten 
bælgmørk nat! Det betyder, at det er over lovlig skydetid. 
Hidtil har her været vindstille, men nu, langt borte, hyler en 
serie vindstød - som en sirene, der er løbet løbsk. Træerne 
omkring mig, der alle er graner med lange, tynde stammer, 
begynder at svaje en anelse. Jeg lurer lidt på min situation. 
En omgang blæst i det nordlige Alberta, går ikke stille af sig 
og tager vindstødene retning igennem denne del af skoven, 
er der kun et at gøre. Søg ly under platformen og håb det 
bedste. Tit varer de pludselige uvejr ikke mere end et kvarter 
og så er der blikstille igen. Det værste, der kan ske, er, at et 
eller flere af de lange tynde graner, knækker midt over og 
med et brag lægger sig tilrette på, eller smadrer platformens 
dæk! Men før jeg eventuelt skal tage beslutning om at søge 
ly under den spinkle platform, vil jeg godt vide, hvad det var, 
som skræmte den lille bjørn? Og er det en anden bjørn, hvor 
er den så henne? Står den et sted i mørket og lurer på mig? 
Måske lige under platformen? Det har jeg engang oplevet og 
erindringen om forskrækkelsen overvælder mig! 

Himlen over denne del af Albertas, Peace river region, har 
hidtil været dækket af tunge skyer, men nu har de tiltagende 
vinde blæst åbninger i skydækket. Åbninger, der tillader 
månen momentvis at lyse lidt op. Jeg afsikrer min peberspray, 
der er mit ”bløde” våben, indtil guiden dukker op, læner mig 
en anelse frem og tager et kig ind under platformen, godt 
hjulpet af en månestråle. Det er ikke en monsterbjørn, men 
af alle firbenede skabninger i dyreriget, den onde selv, der 
med sit trekantede fjæs, sender mig et advarende hvæs! En 
jærv! Vildmarkens mest frygtløse dyr, der tilmed er en klatrer 
på lige fod med en sortbjørn! Uden at tøve, blæser jeg en 
omgang peber ud under platformen og rammer uhyret i 
samme sekund, den gør et udfald imod mig! Den brungule 
peberstråle er helt uden virkning på den lækkersultne 
ådselæder, der nu har besluttet, at jeg er en direkte involveret 
konkurrent til madsvineriet! Og, om jeg så var en grizzlybjørn 
i femhundrede kilo klassen, ville den formentlig ikke gi´ sig, 
men konfrontere mig i åben kamp! En Jærv er før set jage en 
puma, ja – selv en isbjørn på flugt for at overtage et nedlagt 
bytte.  
Jeg, til gengæld, er ikke upåvirket af pebersprayen, der nu 
langsomt stiger op imod mig og kvitterer med et ubehersket 

Outfitteren Stewarts pragtstykke 
af en back-up riffel. Kaliber 45-70. 
A true train stopper!
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nys og en serie hosteanfald, af de rigtig dybe! Det får jærven 
brummende og fnysende til at møve sig i retning af baiten. 
Lettet over ikke at have den arrige djævel så tæt på mig, 
kommer jeg i tanke om min pandelampe. Indkøbt i det 
hjemlige byggemarked for under en halvtredser, skal den nu 
vise sit værd. Og det gør den. Da jeg får den fumlet frem fra 
rygsækken og sat på plads over kraniet, sender den et skarpt 
lys ind over den rest bait, der er tilbage. Lysstrålen bliver for 
meget for jærven, der med en luns griseskank i kæften, som 
en tyv, der er taget på fersk gerning, uden at kigge sig tilbage, 
lusker bort mellem træerne. Den skal dog forbi den bjørn, 
jeg har skudt, og rejser samtlige nakkehår og hårene langs 
ryggen nogle sekunder, da den på en halv meters afstand, 
lunter forbi kadaveret.

Apropos ulvebestandens øgede vækst i Alaska, der egentlig 
lagde ”startskuddet” til denne beretning. For nogle år siden 
lå jeg med min brorsøn, Kasper, bag nogle buske og lurede 
på en lille flok ulve et sted i det centrale Britisk Columbias 
vildmark. Scenariet står stadig krystalklart for mig og 
kan bedst beskrives, som om selveste ”jagtens vingesus” 
svævede over os. Området var oprindeligt en større sø, der nu 
næsten var tørlagt, men dog med et utal af små, spejlblanke 
vandflader, der i samspil med et skydække, der konstant 
var i bevægelse, gav et kalejdoskopisk skiftende lys over 
”ulvesletten”, som Kasper og jeg efterfølgende døbte stedet. 
Foran os og i en afstand af mindst 300 meter, sås hovedet af 
den ulv, der var gruppens ”vagthund”. Kasper og jeg lå mere 
end musestille, medens vores guide, Stewart, var i gang 
med at snige sig vinkelret fra os, ind mod en rand af træer, 

for at søge dække og muligvis få nogle gode skud med sin 
kortløbede Winchester 45-70. Skildret i J&J december/januar 
2009. Hvad der virkelig overraskede mig, var, at ulven, der 
holdt vagt, når bare jeg hviskede til Kasper, rejste hovedet 
og spidsede øren. Den kunne umuligt have hørt os og heller 
ikke Stewart, der på det tidspunkt havde nået træranden og 
stod musestille. Og dog. Ulven menes, at kunne høre en kvist 
knække på tre kilometers afstand! Dens frekvensområde, 
er større, meget større, end menneskets, og den kan 
derfor høre ultralyd. Ulvens øjne er også ekstremt gode. Til 
sammenligning kan mennesket overskue en horisont på 100 
grader; ulven derimod - kan overskue 270 grader! Bagerst 
i øjet har den et lag, som reflekterer selv meget lidt lys; en 
egenskab, der gør, at den kan se i mørke, ligesom laget gør, at 
ulvens øjne, ser ud til at gløde om natten.
At ulve er fantastiske jægere, er en ubestridelig kendsgerning. 
At de tilmed også er ”jagtselskabeligt anlagte”, ligesom 
en stor del af racen, homosapiens, gav mig anledning til 
nedenstående causeri.

Jagt begyndt.
”Jagten begynder ofte med en hilseceremoni, hvorefter 
ulvene ivrige lunter af sted. Når ulvene opdager et større 
bytte som en elg, afventer de byttes reaktion. En elg er stor og 
stærk og yderst farlig for ulven. Vælger elgen at stå stille eller 
ligefrem at gå ulvene i møde, opgiver ulvene med det samme, 
men vælger den at flygte, udløses der øjeblikkeligt et angreb. 
Ulvene tester nu om elgen kan angribes med et minimum af 
risiko. Hvis ulvene ikke indhenter den inden for få minutter 
eller hvis den standser, indstilles jagten. Ved fortsat flugt 
tester ulvene elgens styrke ved gentagende angreb, før den 
endelig nedlægges”!

I skurvognen.
”Straks efter at byttet er nedlagt begynder ulvene at æde. De 
går først efter de mest næringsrige dele, hvorefter hele dyret 
konsumeres. 
Maden er hurtigt fordøjet og ulven kan æde flere gange i løbet af 
dagen, når bare fødemængden er stor nok”.

Ak ja. I grunden samme mønster, visse af vore hjemlige 
jægergrupper præsterer!

Ulven er dog ikke udspekuleret og lumpen i forhold til sine 
artsfæller, men intelligent og samarbejdende.

Dens øgede udbredelse, er nu ikke uden problemer. Marts 
2010 i Alaska, blev en ung kvinde dræbt! Flået og delvis ædt 
af ulve fandt man hende i udkanten af den lille by, Chignic 
Lake, i den sydlige del af staten. Området ligger 455 miles 

Rester af elgkranie 
med bidaftryk fra 
rovdyr.
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syd for Anchorage på Alaskas Peninsula, som er kendt for at 
producere brunbjørne i den absolutte verdensklasse. 11 fod 
og derover er observeret. Drabet på den unge kvinde er ikke 
mindst sørgeligt, fordi bytosser og andre naturforskruede 
parkvandrere, i alt for mange år, har talt til fordel for, at 
begrænse jagten på ulvene mest muligt, ja – helst, at frede 
dem totalt! Set med ulvens evner, som jæger og overlever, 
er kvindens død, ikke en tilfældig hændelse. Ulven er jo et 
rovdyr, på lige fod med de varmere himmelstrøgs, store 
kattedyr. I Indien, er det velkendt, at tigeren kan udvikle smag 
for menneskekød, ligesom beboerne i en afrikansk landsby 
eller en kok i en jagtlejr samme sted, ikke altid skal vide sig 
sikker på, ikke selv at blive et måltid for en sulten maxikat! 
Sluttelig er der kun at konkludere, at debatten kører af sporet, 
når førnævnte naturromantikere fylder ord og følelser på, der 
vitterligt kun burde høre, Walt Disneys, tegnefilm om det lille 
hjortekid, Bambi, til. Kort sagt. Når ulvene eller et hvilket som 
helst andet dyr, i lighed med Afrikas elefanter, er blevet for 
mange, bør de konsekvent reguleres ned i antal. Elefanterne 
bliver det. Så hvorfor ikke også ulvene?
Som et lille kuriosum skal den rigtige Tasmanske djævel 
have et par ord med på vejen. Den støjpotente hidsigprop, 
der lever på øen Tasmanien syd for Australien, ligner en lille 
kortbenet terrier og vejer i omegnen af 10 til 12 kilo, hunnen 
lidt mindre. Interessant ved det sagnomspundne dyr er, at 
biddet er næsten lige så kraftigt som en leopards og at den i 
ét måltid, kan fortærer op imod halvdelen af sin egen vægt, 
hvilket svarer til, at en voksen mand skulle æde en halv gris 
- i én portion! Den Tasmanske djævel lever hovedsagelig af 
ådsler, men får den lyst til fersk kød kan den på sine korte 
ben løbe overraskende hurtigt og nedlægge byttedyr, der er 
dobbelt så store som den selv. Små kænguruer skal ikke vide 
sig sikre, når djævelen er lækkersulten. Den er et pungdyr og 
føder på én gang 20 til 30 unger, der er fem gange mindre 
end museunger og ikke vejer meget mere end en ært. Pungen 
indeholder kun 4 dievorter, så her gælder princippet for de 
små om, at komme først ”til mølle”; de tiloversblevne unger 
æder moderen! 
Ø-livet for Tasman-djævelen er dog ikke problemfrit. Siden 
1996 har en virusbåren kræftsygdom, der smitter fra dyr til 
dyr, reduceret antallet betydeligt. Sygdommen, der giver store 
svulster i dyrenes hoveder, slår mange af dem ihjel, men nu 
ser det ud til at bestanden har fundet et middel til at holde 
sig ajour i antal. Under normale forhold bliver dyrene først 
kønsmodne i 2-årsalderen. Dette forhold har man observeret 
nu er ændret til 14måneder, så reproduktionen i hvert fald ind 
til videre får en chance for at holde trit med dødeligheden. 

! Tekst og foto:
 Hans D. Egeskjold / wikimedia.org
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• Knivmagere

• Våben og jagtudstyr
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• Jægere og jagthunde

• Foredrag
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Tanken om en bestemt bukkejagtferie i Dannevang 
fremmaner først og fremmest en stump dansk sommer 
uden så meget som ét ærligt myggestik! Tre uger uden sol, 
men med kulde - og regn. Ikke lige hvad der drømmes om 
på mørke, kolde og våde nordatlantiske vinteraftener, når 
man sidder i lænestolen og lader blikket glide over væggens 
håndgribelige jagtminder. Det var ikke råbukke, der blev 
nedlagt det år - snarere en slags vandbukke! Til overmål 
blev man belemret med en forkølelse i megaklassen - ret 
så ubehagelig en opfindelse. Ydermere fremmer nys, snys 
og fnys ikke just lydsvag listejagt. Så rammen om det års 
bukkejagt er stort set, hvad en følsom poet i et inspireret 
øjeblik kunne have fundet på at beskrive som noget i retning 
af:

Gråt i gråt.
Vådt i vådt - og en del snot. 
Kort og godt.
Men naturligvis var jeg på jagt morgen og aften som 
sædvanlig. Det var jo først og fremmest det, man var taget 
afsted for. For det er umuligt at lade være med at længes, når 
den forbandede vidunderlige sodsorte solsort, der er blæst 
ind over havet fra et eller andet ukendt sted in the middle 
of nowhere, siddende på min husgavl begynder at lade sine 
martrende forårsstrofer strømme fra sit kanariegule næb. 
Jeg havde fået invitation til et hidtil ukendt revir på en 
af Danmarks mange skønne øer. Den første aften blev 
revirgrænserne forevist af værten, hvis eftertænksomme blik 
påfaldende ofte var rettet mod gæstens næse. Jeg undlod at 
gøre opmærksom på det faktum, at dens iøjnefaldende kulør 
udelukkende skyldtes forkølelse. Danmark er jo et frit land, 
hvor folk må tro omtrent, hvad de vil. Måske var det alligevel 
dumt. Jeg blev i hvert fald aldrig inviteret mere ...
Med løfte om fri kugle kørte jeg alene i skoven den følgende 
dag lidt før det tidspunkt, da solen ifølge kalenderen skulle 
stå op - hvilket den dog må have overset den morgen. 
»Pirschen gehen ist pirschen stehen« siger et ældgammelt 
tysk jægermundheld - en udmærket regel når det drejer sig 
om jagt i skoven. Med andre ord: Har du ild i røven, og må 
du absolut skynde dig, som folk flest jo skal i dag - så gør det 
langsomt!

Jeg gik på pürsch, stod på pürsch, og så faktisk et par råer og 
enkelt lille spidsbuk i den grå regn. Det område, jeg havde 
valgt at satse på - en lille mose i et skovhjørne - sladrede om, 
at også en jagtbar buk havde sin gang dér. Så efter at have 
kigget en passende plads ud med godt udsyn over stærkt 
befærdede veksler kørte jeg hjem til morgenkaffe »med avec«. 
I aften skulle det være.

Omkring passende tid at drage til skovs under normale 
omstændigheder, styrtede det fortsat ned, og intet tydede på 
et snarligt ophold i syndfloden. Så jeg ventede. Der er kun et 
kvarters kørsel til stedet, hvor slaget skulle stå, men regnen 
tog om muligt til, det mørknede kraftigt, og vandet stod i 
stænger fra himmel til jord eller omvendt - det var ikke til at 
se forskel. Omsider tog jeg mig sammen. Hankede op i grejet, 
krøb i den gamle lodenfrakke og klaskede en hat med godt 
regnfang oven på spejlægget. Havde man haft det samme 
privilegium som danske bukkejægere - at kunne udstrække 
jagten over hele to sommermåneder - var jeg uden tvivl 
blevet hjemme den aften. »Der kan sgu ikke skydes bukke 
i sådant et møgvejr« er en ikke sjældent forekommende 
udtalelse, som rummer en skjult sandhed. Nemlig at jægeren 
slet ikke tager ud under sådanne forhold og følgelig ingen 

En marcherendebuk
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buk kommer hjem med! I skovkanten parkerede jeg bag en 
halvt sammensunken lade ved en lille forsømt og forladt 
gård. Der var hele to timer til solnedgang, men belysningen 
var som en halv time over lukketid. Mismodigt betragtende 
en utæt tagrendes silende strømme blev jeg siddende lidt i 
den lune bil - lysten til at begive sig ind i den mørke, drivende 
våde skov var ganske simpelt ikke til stede. Endelig hankede 
jeg op i mit magelige Ego. Lidt selvsuggestion hjalp nok til at 
forstærke indtrykket af, at regnen var aftaget en anelse. Med 
riffel, skydekæp og rød næse dukkede jeg skrutrygget ind i 
den grønne dampende regnskov ...

Der findes mange spændende skjul og 
siddetræer på den langstrakte ø, både 
for fugle og andet godtfolk. Gamle pile 

og stynede hule popler, så gode som 
noget skilderhus for tapre landsoldater 
eller brave jægere, yder læ, hvile eller 
kamouflage i topklasse. På kanten af en 
lille skrænt, der grænsede op til marken 
udenfor, stod et træ, jeg havde valgt til 
aftenens anstandsjagt. Det forgrenede 
sig næsten helt nede fra jorden, man 
sad så godt i det som i nogen lænestol, 
og fra det træ var der et formidabelt 
overblik over mosekanten med dens 
veksler og markeringer. En let brise stod 

støt ind fra marken. Eneste svage punkt i 
strategien var den »landevej« af en veksel, der 

fra det åbne land førte ind i skoven lige forbi min siddeplads. 
Valgte bukken at komme ad den, var spillet antagelig tabt. 
Chancen måtte imidlertid tages, da fordelen ved at sidde 
her måtte være større end ulempen. En af bukkejagtens 
mange fascinerende sider er jo de overraskelser, den bereder 
jægeren. Det skulle vise sig, at der ventede en af de store - 
bogstavelig talt lige henne om hjørnet.
Muligvis løjede regnen lidt af i perioder, mens jeg sad 
sammensunken dér mellem de krogede grene, men den 
massive dryppen af tunge dråber fra bladhanget gjorde i 
hvert fald ikke. Jeg havde hverken hørt eller set det mindste til 
råvildt, da en fornemmelse af, at der var et levende væsen bag 
mig, blev påtrængende stærk. Langsomt drejede jeg hovedet.
Vekslen fra marken dannede en svagt lysende tunnel ind 
til skoven, og midt i dette grønne hul stod et stykke råvildt. 
Dyret stod ubevægeligt, og jeg kunne kun se løbene og lidt 
af undersiden, men ingen kønskendetegn. Det var umuligt 
at vide, om det havde anelse om min tilstedeværelse, men 
opdaget mig havde det ikke, for da havde det været over 
alle bjerge - som man siger i Danmark. Situationen forekom 
umulig. Foreløbig var der ikke andet at gøre end at sidde 
musestille, håbe det bedste og lade lyden fra næsens 

dryppende dråber blande sig med dem fra bladhanget. Nysen 
eller hoste måtte der ikke så meget som tænkes på. 
Dyret begyndte at æsse. Med højt løftet hovede plukkede 
det blade i en højde, der umuliggjorde en bestemmelse af, 
hvorvidt der var tale om rå eller buk. Alligevel forsøgte jeg 
uhyre forsigtigt at bringe riflen i position, hvilket krævede en 
drejning på omtrent 180 grader - det kunne jo være ... . Inden 
drejningen var fuldført, bevægede dyret imidlertid
hovedet en smule og åbenbarede derved en svær 
elfenbensgul dolk, der ragede skråt bagud et godt stykke over
gehørerne! Den opdagelse gav med ét spændingen en tak 
til – bogstavelig talt - og jeg accelerérede bevægelsen op og 
skød i samme øjeblik, kolben nåede det drivvåde lodenklæde. 
I braget slyngedes bukken ud af synsfeltet. Ikke en lyd hørtes, 
og pludselig blev jeg overfaldet af en frygtelig følelse af tvivl.
Med frysende skælven måtte jeg gribe om riffelpiben 
for at vide, om den var varm. Jo, der var ikke tale om en 
hallucination - men havde der nu virkelig tale om en buk? 
Påvirkningen fra mange timers resultatløse bestræbelser 
i regn og kulde væltede pludselig ind over en - jeg måtte 
simpelthen ignorere ellers fasttømrede principper for at få 
klarhed omgående. 
Stivbenet rejser jeg mig for krumbøjet at mase gennem 
tunnellen. Derhenne ligger dyret forendt - hovedet er skjult, 
og så stærk er øjeblikkets magi, at jeg næsten ikke tør knæle 
for at få vished. Tvivlen, der på dette tidspunkt måske er fuldt 
så stærk som den sunde fornuft, bortvejres heldigvis på et 
øjeblik ved synet af den våde, perlede og farvede opsats, der 
kroner bukkens selv i døden smukke hovede.
Den ligger nøjagtig seks meter fra min siddeplads, og der er 
tale om en stærk, jagtbar ulige seksender. Med en udpræget 
marcherende opsats kan den dog ikke betegnes som hverken 
billedskøn eller klassisk. Men det er en gammel sandhed, at 
den, der virkelig interesserer sig for det ubegribelige råvildt 
og dermed bukkens hovedprydelse, hellere vil hænge 
usædvanlige opsatser på sin væg end »de billedskønne«. Og 
hvem husker ikke bedre hende den dampende varme, der 
lugtede af ærlig sved, skelede tilpas på det ene øje og var i 
besiddelse af flere andre charmerende ufuldkommenheder,
end dem, der var så optaget af deres egen sterile 
billedskønhed? Herude i kanten af marken er der alligevel 
betydelig lysere end inde i skoven, og i ro mag går jeg i gang 
med at brække bukken op - nu er det pludselig herligt med 
det kolde vejr, for der er hverken fluer eller myg til at krydre 
foretagendet. »Kontrakten« havde lydt på, at bukken ville 
være min med hud & hår - den skulle blot skydes først. Jeg 
havde på forhånd besluttet at forære den til mine værtsfolk, 
der er helt vilde med vildt, så hjemturen i den øsende regn 
var helt igennem frydefuld. Indenfor et af de lavtsiddende 
vinduer i sin idylliske ejendom sad værten i form af min 
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lille storebror og hyggede sig med en uhyggelig bog og en 
uhyggelig stor
whisky. Han er ikke jæger og har aldrig været det - måske 
bortset fra det dér noget pinlige kapitel »med tungen ud af 
halsen«. Jeg bankede på ruden og fremviste glædestrålende 
de blodigrøde hænder, men reaktionen blev en anden end 
ventet.
Glasset røg på gulvet, og stuen genlød af et skingrende skrig 
- aldeles ikke et medlem af Videnskabernes Selskab værdigt! 
Den hastigt sammenflikkede forklaring gik på, at staklen 
troede, der var sket en færdselsulykke. Så rystet var fyren, at 
der ikke engang var overskud til at hjælpe med at få bukken 
hængt behørigt op til afkøling i laden. Ellers plejer han at 
være svært aktiv, når først dyreryggen står på bordet ...

! Tekst og illustration:
 Lasse Sørensen (LasseS)
 Mail: lasses@olivant.fo

Uddrag fra bogen 
SOMMERBUKKE
Se mere om forfatteren 
og hans værker på www.
galeries.dk
Bogen kan købes i 
boghandlen eller direkte fra 
forlaget på
www.bogjagt.dk

?Jæger
      Quiz
Hvornår danner gråænder par?

A:  Efterår
B:  Vinter
C:  Forår

Se det rigtige svar side 29.

         FRADen store verden
I Sydafrika har en domstol dømt tre mænd hver 25 års fængsel 
for krybskytteri i Sydafrikas store Kruger Park. For to år siden 
blev de anholdt med to friske næsehorns horn.  
- Vi hilser dommen velkommen. Det er den hårdeste straf 
i landet for at skyde næsehorn, siger Reynold Thakhuli, 
der er talsmand for African National Parks, kontoret for 
nationalparker i Sydafrika. – Og de har erkendt deres skyld, 
fortsætter Thakhuli.
Myndighederne forsøger ihærdigt at standse nedskydningen 
af dyr, specielt i Kruger Park, der grænser op til Mozambique. 
Hornene sælges til Asien, hvor de knuses og bruges som 
alternativ medicin.
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På skudhold
Hvis jeg er indenfor en rimelig afstand, dvs. under 60 meter,  
og hvis jeg og dyret er i ro,  
forsøger jeg at sætte første skud i hovedet eller halsen

Det er nemt nok at fortælle, hvordan man jager rensdyr. At 
gøre det i praksis er straks sværere. Man skal vide nogle få, 
men vigtige ting om rensdyr. De ser ikke specielt detaljeret, 
men er rigtig gode til at se bevægelser. Til gengæld flygter de 
hurtigt, hvis de kan lugte en. Hvis man sniger sig så tæt ind 
på dyrene, at de kan se en, kan man bevæge sig, når de har 

hovedet nede. Og det gælder om at fornemme, om det kan 
betale sig at vente på, at de flytter sig om bag et eller andet, 
mens de går og græsser. 
Hans viste mig et sjovt trick med at tænde tændstikker. Hvis 
der ikke er ret megen vind, og man er i tvivl om hvilken 
retning den bevæger sig i, kan man tænde en tændstik og 
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puste den ud igen. Den lille røgfane som dannes, fortæller 
hvor hurtigt vinden bevæger sig og i hvilken retning. Hvis den 
er svag nok, kan man nogle gange nå at snige sig ind, inden 
færten når frem til dyrene.
Når man har fået øje på dyr i terrænet, gælder det først om 
at se grundigt efter, hvor mange der er. Ofte går dyrene i 
løse flokke, og hvis man sniger sig ind på et par dyr, kan man 
komme galt af sted, hvis et dyr, man ikke har set, giver sig til at 
flygte og skræmmer de andre op. Når man har en ide om, hvor 
mange der er, kræver det lidt planlægning at finde den bedste 
rute mod dyrene. En gang imellem må man krydse ind foran 
dem og håbe på, at vinden når at sprede færten, før den når 
frem til dyrene. Men i de fleste tilfælde er det bedst at gå mod 
vindens retning, når man nærmer sig dyrene. 
Tit går de og græsser, så kan man nogle gange vente på, at de 
trækker ned i en lavning eller om bag en bakke, hvorefter man 
bevæger sig fremad. En vigtig detalje er at gå, når dyrene har 
hovederne nede, og stå stille når de kikker op. En anden vigtig 
detalje, som mange ikke tænker over, er at man aldrig skal stå 
i silhuet mod himlen. Når man skal over en bakkekam så må 
man se om det kan gøres i en lille lavning. Og man skal aldrig 
sætte sig på toppen for at spejde efter dyr, men gå lidt ned på 
den anden side før man sætter sig, så man er i læ. Hvis dyret 
drejer hovedet og ser lige mod en, skal man stå helt stille. 
Dyrene opfatter nemt enhver bevægelse.
Når man kommer tæt på, gælder det om at planlægge sit 
skud. De fleste skyder med kikkertsigte. Når man gør det, 
kan man komme for tæt på. Jeg har flere gange forsøgt at 
komme helt tæt på dyret for at skyde på 20 meters afstand 
eller mindre (min rekord er ca. 5 meter), men når man er så 
tæt på, kan det godt tage lidt tid at finde dyret i kikkerten, og 
chancen for at blive opdaget er langt større. Så hellere være 
lidt længere væk og finde en sten, som man kan lægge riflen 
på. Hvis jeg ligger ned eller knæler ved en sten, der kan støtte 
riflen, er det lige meget, om jeg er 20 eller 50 meter væk.
Nu er problemet, hvilke dyr i flokken man skal skyde og hvor 
mange. Hvis man er på en weekendtur, kan man nemt komme 
til at skyde flere dyr, end man kan nå at slæbe ned. Det er altid 
en god ide at aftale på forhånd, hvor mange man cirka vil 
skyde. Jeg skyder altid simler (hunner), når jeg kan komme til 
det. Jeg synes, de smager bedre og er nemmere at håndtere. 
Jeg ved godt, at mange foretrækker tyre, jo større jo bedre. 
Både for smagens og kødmængdens skyld. Det er naturligvis 
et personligt valg. Hvis man har iagttaget dyrene i et stykke 
tid og kan finde simler uden kalve, er det som regel de fedeste 
og møreste i flokken. 

Når man så har valgt, hvilke dyr man ønsker, gælder det om 
at ramme dem. Hvis jeg er indenfor en rimelig afstand, dvs. 
under 60 meter, og hvis jeg og dyret er i ro, forsøger jeg at 

sætte første skud i hovedet eller halsen. Det har flere fordele. 
Dyret dør med det samme, og der bliver ikke noget skudhul 
med ødelagt kød omkring boven. Hvis man bommer, er der 
altid tid til et skud mere. Jeg har endnu ikke oplevet, at jeg 
ikke kunne nå at skyde et dyr i kroppen hvis jeg skød ved 
siden af hoved eller hals. Men som med al jagt kræver det 
mest af alt selverkendelse. Man skal helt enkelt vide, hvilke 
skud der har en chance for at lykkes, og hvilke der nok er 
bedre at skyde efter et større mål som bladet (”skulderen”). 
Kalibervalget er noget, som jægere kan bruge timer på at 
diskutere. Jeg startede min jagtkarriere med en Sako .222 
riffel. Men nu, hvor jeg efterhånden jager senere på året, 
overvejer jeg kraftigt at skifte til en mere langtrækkende riffel. 
Hvis man jager tidligt på sæsonen, kan man ofte komme 
meget tæt på dyrene. Men senere bevæger de sig rundt i 
større flokke, og så kan det være svært at komme så tæt på, 
som jeg gerne vil. Derudover er der tit sne på jorden når jeg 
jager de sidste dyr til fryseren, og det kan være en udfordring 
at bevæge sig stille rundt, når sneen knaser under fødderne. 
Derfor står der nu en .243 eller en 6.5*55 på ønskelisten for 
nyt jagtudstyr.

Afsnit fra:
Michael Rosing - Rensdyr fra fjeld til fad
Udgivet af Milik Publishing, december 2011
Kan bestilles hos alle boghandlere og internetboghandler
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Hayhouse 
Tilbage i skjulet kunne jeg se, 
at udbyttet var forøget med 
yderligere en grågås

Snakken gik lystigt – og der var meget at snakke om. 
Kilometer efter kilometer åd bilen den våde asfalt. Snart ville 
vi efter en oplevelsesrig dag med 5 grågæs på paraden være 
hjemme og slappe af.

Jonas var installeret i et liggeskjul – midt ude på marken. 
Foran ham var der en lokkesvane og en udstoppet krage, en 
måge og en grågås – og masser af gåselort! Jeg var ved at 
lægge sidste hånd på “hayhousen”. Et skjul, som jeg havde 
købt for nogle år siden; det manglede blot at stå sin prøve.
Men nu skulle det være. Skjulet var anbragt langs en 
afvandingskanal, hvor der var høje siv. En lokkesvane og en 
udstoppet gås, var mit “lokketøj”.

Bag os kunne vi høre, at der var livlig aktivitet. Grågæssene 
skræppede op. Enkelte gange kunne vi høre de kortnæbbede 
gæs og gråænderne, der blandede sig i koret. Gråænderne 
kunne bare vente; i aften skulle vi på træk efter dem. 
5 - 7 grågæs gled ind på marken – på den anden side af 
grøften, hvor de satte sig. Kort efter gled en stor flok grågæs 
ind fra nord. Højden var god og hvis de fortsatte, ville de i 
løbet af kort tid få øje på Jonas lokkere.

Fandens!  7 grågæs hang over mine lokkere. Hvor de var 
kommet fra, aner jeg ikke. Men der skulle handles, hvis jeg 
skulle have bud med.
Et ryk i stroppen og taget var væk. Så er det med at komme 
op og få hold på en af gæssene. Sigtekornet gled forbi en 
flygtende gås - og skuddet gik.
Som altid, er det en stor oplevelse, at se en gås pakke 
dødskudt sammen i luften. Hurtigt svingede jeg mod 
nummer 2, men inden jeg fik hold på en, kunne jeg se, at de 
var for langt ude. En herlig følelse greb mig, første skud fra det 
nye skjul og en grågås var leveret. 
Nu kunne hunden komme på arbejde. Intet har den kunnet 
se – men iveren for at komme ud og i gang, var stor. Jeg 
skridtede 24 store skridt ud til gåsen og Luna kom stolt med 
byttet.
Op ad formiddagen kom regnen. Hurtigt samlede vi de 
udstoppede lokkefugle sammen og jeg gik tilbage til gården 
med dem. Her var der tid til at finde de kunstige lokkefugle 
frem og smøre en solid madpakke. Under det arbejde hørte 
jeg et enkelt skud fra Jonas haglbøsse.
Gad vide – men han havde jo nok prøvet efter et par af de 
nordjyske krager.
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Tilbage i skjulet kunne jeg se, at udbyttet var forøget med 
yderligere en grågås. Jonas var flyttet op i “hø huset” og havde 
nedlagt sin første nordjyske gås. 
Desværre tog regnen til og vi besluttede os for at stoppe. 
Ventetiden - inden aftentrækket – slog vi ihjel med en 
håndboldkamp mellem Danmark og Sovjet.

Endelig i engen igen. Jeg havde fundet min plads og spændte 
til bristepunktet spejdede hunden og jeg ud i det tiltagende 
nattemørke. På aftentræk, er mit foretrukne våben, en Miruko 
skeet. Normalt er det tætte skudhold og her kommer den 
korte bøsse til sin ret. Ladet med nr. 5-stålhagl, var jeg klar til 
at tage imod gråænderne.

Men hvad var det?
Gåsesnak, og de kom ind mod mig. Grebet blev lidt fastere 
om haglbøssens skæfte. 2 gæs gled ind, vendte rundt i vinden 
og satte sig på vandet – 30 meter fra min position.
Hunden kunne ikke stå for den fristelse og forsøgte at 
apportere.
Under stor gåsepalaver forsvandt de i nattemørket. Pokkers 
man ikke havde stået på sin vante plads.
Men der var ikke tid til ærgrelse. Nye gæs var på vej ind. Her 
skød Jonas og den lokale jæger en gås i fællesskab.
Nu kunne jeg høre gåsesnak og oplevelsen vil for altid 
brænde sig fast på nethinden. I nattemørket gled 60 – 75 
grågæs ind – lige mod mig. Højden var ikke mere end 3-4 
meter. De forreste passerede mig og gæssene begyndte at 
sætte sig på vandet rundt om mig.
Jeg rejste mig op. Sikken et larm der blev. 
Brusende spektakel, da de stærke vinger søgte mod det 
mørke. Mirokuen var ved skulderen. Nerverne flåede og rev i 
mig. Lysten til at “brænde” 2 skud af, var stor.
Her kan jeg takke mange års jagterfaring for, at jeg holdt 
hovedet koldt.
Blandt et virvar af flygtende vinger, udså jeg mig en gås. Jeg 
formåede at holde bånd på mig selv og da fuglen var 15 
meter ude – faldt skuddet og gåsen.
Skuddet fik lydstyrken til at stige og man imponeres over, at 
de stærke gåsevinger, så hurtigt kan bringe fuglen væk.
Men flere var fanget i deres flugt mod det frelsende 

nattemørke. En af dem, var nu i Mirokuens sigtekorn og vil 
om brøkdele af sekunder, tage det første “skridt” mod brave 
jægersmænd og koners festbord.

Resten af aftentrækket forløb euforisk. 
Glæden ved den store naturoplevelse.
Glæden ved den flotte double.
Glæden ved………..
Det var nok det, der gjorde, at jeg bommede på aftenens 
eneste gråænder.

! Tekst og foto:
 John Ravn
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VÅBENTEKNIK

Drillingen m.m.
Jeg bemærkede, at vi måtte revidere vor opfattelse 
af hagl og riffelskuddenes lyd

Den engelske bøssemager Charles Dikson, specialiserede sig i 
denne våbentype på hans meget elegante Round Action.

Generelt om 
kombinationsvåben
Det er næsten altid sådan 
at noget, der kan flere ting 
- aldrig er videre god til nogen 
af dem. Det samme gælder 
kombinationsvåben. Drillingen er 
som nævnt tung og for at undgå 3 
aftrækkere, har den en omskifter, så 
forreste aftrækker tager enten riffelløbet 
eller højre haglløb. Som regel sidder 
omskifteren på sikringens plads. Sikringen er så placeret på 
siden af kolbehalsen. Der er derfor den risiko, at jægeren af 
gammel vane skifter om til riffelløbet, i stedet for at afsikre. 
Heldigvis styrer omskifteren som regel også, at det bagerste 
sigtemiddel klapper op, så jægeren kan se at det er et 
riffelskud, han er ved at afskyde. Det behøver ikke at gå så 
godt som i følgende historie.
Jeg var engang på jagt med den daværende overingeniør for 
Ammunitionsarsenalet, Preben Jessen. Under morgenkaffen 
havde vi diskuteret forskellen på knaldet fra et haglskud og 
et riffelskud. Kort tid efter vi var gået ud, hørte jeg et skud 
og tænkte: Der røg nok et dådyr. Tilbage ved jagthytten kom 
Preben, med en flot fasankok. Jeg bemærkede, at vi måtte 
revidere vor opfattelse af hagl og riffelskuddenes lyd. Preben 
svarede, at det var unødvendigt, for fasanen havde fået en 8 mm 
kugle på langs. Det fremkaldte en klapsalve fra de øvrige jægere.
De fleste jægere vil ikke undvære en sigtekikkert på riflen; 
derfor skal man, hver gang man skifter mellem hagl og kugle 
på en drilling, tage kikkerten af eller på. Lader man kikkerten 
sidde, er den i vejen, når krikænderne kommer for, dertil 
kommer at kikkertmontagerne til en drilling, er temmelig dyre.
Til en drilling skal man normalt vælge et riffelkaliber med 
rand. Der findes drillinge, der kan håndtere rillepatroner, men 
de er ikke almindelige.

Drillingen er et kombinationsvåben, der egner sig 
til jagter, hvor både fugle og hjortevildt kommer for. 
Kombinationsvåben har man kendt siden forladernes tid.
Den moderne, patronladede drilling, kom omkring 1880, 
dengang med udvendige haner.
Oversigt over de forskellige kombinationer, der mangler dog 
dobbelt büchdrillingen, der har 2 riffelpiber og et haglløb og 
firlingen, der optræder i flere kombinationer.

Min brors Sauer drilling i 7 X 57 R og 2X16

En drilling med to haglløb og et riffelløb, er den kombination 
danske jægere kan komme ud for. Sådan en, er tungere end 
en almindelig haglbøsse og derfor sværere at håndtere. 
Drillingen er dog meget mere håndterbar, når valget står på, 
at skulle slæbe både riffel og haglbøsse med i mosen.
O/U drilling, er en udgave, hvor haglløbene sidder over 
hinanden og riffelpiben sidder på den ene side. De har så vidt 
jeg ved, aldrig været seriefremstillet.
Drillingen til hagl har 3 piber og findes både som side by 
side by side og med piberne i et bundt. Der er flere kendte 
engelske bøssemagere, der har lavet dem på bestilling; før 
1900 var det den eneste måde at få mere end 2 skud i en 
haglbøsse. Det er mit indtryk, at de er lavet til den engelske 
overklasse, så de havde 
noget at vise frem for 
gæsterne i våbenrummet. 
I Danmark må de ikke 
bruges til jagt.

En Riffeldrilling har 
3 riffelløb. Her i 9,3 X 74 R.
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Når man skyder med en drilling, bliver riffelpiben varm, og 
det gør haglpiberne ikke. Hele pibesættet, vil derfor bøje 
opad. Forsøg viser, at 3 hurtige skud på 100 meter sidder over 
hinanden med 10 cm’s mellemrum.
Firlingen er det ultimative kombinationsvåben, der i samme 
våben, har 2 haglpiber og et lille og et stort riffelkaliber. Hvis 
det er svært, at få en drilling til at skyde ordentligt, er det 
meget svært at få en firling til at ramme; begge riffelpiber 
skal skyde parallelt. Omskifteren er også meget kompliceret. 
Firlinger med 4 haglpiber er set, men er temmelig ubrugelige 
i praktisk jagt.
Bergstutsen er en dobbeltriffel med 2 forskellige riffelkaliber. 
De bliver lavet i Ferlack til østrigske jægere, der i bjergene kan 
støde på vildsvin, hjortevildt og bjerggeder. En Bergstuts er 
meget svær at få til at skyde overens på begge kaliber.

En Ferlacker Bergstutsen

Dobbeltrifler er den foretrukne livsforsikring blandt 
storvildtjægere. En dobbeltriffel kan levere 2 skud lige så 
hurtigt, som en halvautomat. Den har ingen lade-hæmninger 
på andet skud, for den har dobbelt af alting; man kan godt 
sige, at det er to geværer i et. De skal indskydes på fabrikken 
af en person, med samme vægt som den kommende bruger. 
Dobbeltrifler indskydes som regel med et træfpunkt på 90 
yards (ca. 85 M). Når man indskyder en dobbeltriffel, lodder 
man piberne fra hinanden og regulere til skuddene krydser på 
de nævnte 90 yards. Det er en tids og ammunitionskrævende 
procedure, så dobbeltrifler koster ca. 100 gange så meget som 
en repeterriffel, i samme kvalitet og kaliber.
De fleste forbinder dobbeltrifler, med våben i store kalibre, og 
dem er der rimeligvis også lavet flest af. De fire dobbeltrifler, 
jeg selv har, er kaliber 12 og 16, en 500 Nitro Express og en 
577 2½ tomme. Purdey lavede en til sig selv i kaliber 22-Long 
Rifle, som han skød lerduer med..
I Tyskland og Sverige er dobbeltrifler i mere normale kaliber 

almindelige fordi de i disse lande laver drivjagt på hjortevildt 
og vildsvin.
På sådanne jagter har de fleste jægere med drillinge de 
såkaldte brennecke kugler i haglløbene, for det tilfælde at 
vildsvinene, skulle blive sure og nærgående. 

! Tekst og foto:
 Peter Rasmussen

      VÅBENTEKNISK Spørgsmål
I Libyen så man ofte oprørene skyde sejrsskud op i luften 
med automatrifler. Hvor mange joule rammer projektilet 
jorden med? Eller sagt på en anden måde: er nedfaldne 
riffelprojektiler dødelige.
Mvh, Poul Rasmussen 

Kære Poul Rasmussen
Et projektil, der skydes op 
lodret, kommer teoretisk 
ned med samme hastighed, 
hvis ikke lige det var for 
luftmodstanden. Hvis 
projektilet er torpedoformet, 
er luftmodstanden meget lille, 
så de er farlige når de kommer 
ned. Der er et kendt tilfælde 
fra den 5. maj 1945, hvor en 
ung pige i Valby blev dræbt 
af et skud fra et 89 gevær, 
der blev affyret op i luften 
på Rådhuspladsen. Hun blev 
ramt ved nøglebenet i venstre side og projektilet endte i 
hendes hjerte.
På den anden side har jeg i nogle år deltaget i en rågejagt 
på Djursland. Skudretningen var sådan at projektilerne 
endte inde i Grenå, det blev aldrig bemærket af nogen.
Med venlig hilsen, Peter Rasmussen  / Foto: AP(udsnit)



Problemet er løst
Hr. Laurits Krog er medlem af et parti, som under den kolde 
krig var mere end villige og parate til at guide vennerne 
fra Østeuropa rundt i Danmark i tilfælde af en besættelses 
situation. Ole Sohn sagen bekræfter og underbygger denne 
påstand så udmærket. Farven er skiftet fra rød til grøn, og nu 
er kvælstoffet og landbruget den store skurk i hr. Laurits Krog 
og vennerne fra DNs univers. Men hensigten er den samme 
nemlig at knægte selvstændigheden i Danmark, og her er den 
selvstændige bonde en torn i øjet på disse selvbestaltede, 
begejstrede gratister i DN. Hr. Laurits Krog slynger om sig 
med 31.000 ton kvælstof, som landbruget skal reducerer sin 
udledning til vandmiljøet med årligt men hverken hr. Laurits 
Krog eller undertegnede har haft en jordisk chance for at tælle 
hvert enkelt kg kvælstof, der er udledt i Limfjorden. Hr. Laurits 
Krog forholder sig sikkert til det materiale som vennerne i 
DN har oplyst overfor ham. Jeg forholder mig til de faktiske 
målinger, som er foretaget på min egen ejendom sammen med 
over hundrede andre ejendomme i Nordjylland dette efterår. 
Prøverne på min ejendom viser, at de faktiske udledninger af 
kvælstof er 3 kg nitrat pr. ha. om året i forhold til de 50 kg som 

var forventet, altså kun seks pct. i forhold til de tal (DN) har 
oplyst overfor hr. Laurits Krog. 
I det gamle Nordjyllands Amt var stort set hele miljøafdelingen 
besat af embedsmænd, der også havde løst medlemskab til 
DN, mon ikke en stor del af disse embedsmænd stadig sidder 
og behandler miljøsagerne i kommunerne? Så hr. Laurits Krog 
behøver ikke at ulejlige EU med dette problem. Det er ærgerligt 
for hr. Laurits Krog, men problemet er allerede løst, og så har 
de i øvrigt rigeligt med problemer nede i EU, problemer, som er 
langt vigtigere end hr. Laurits Krogs kvælstofspøgelse. 

Læserbrev, nordjyske.dk / uddrag

Topadvokat angriber 
kommunernes sagsbehandlere
En af landbrugets topadvokater, Steffen Olsen-Kludt, 
opfordrer danske landmænd til i nogle tilfælde at gå 
personligt efter kommunens sagsbehandler i miljøsager. For 
eksempel hvis sagsbehandleren er medlem af Danmarks 
Naturfredningsforening.

Sakset
fra medierne

LIDT AF HVERT
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OBS!
Støt foreningen og køb din el i 

samarbejde med Dansk Land- og 
Strandjagt og Energi Nord.

   Læs mere på:  

www.energinord.dk/dls-jagt

Folk, der kommer frem i denne 
verden, er folk, der ser sig om efter 
de forhold, de ønsker sig, og hvis 
de ikke er der, skaber de dem.

George Bernard Shaw

Alt andet
        end jagt



Morten Valdemar Knudsen • Skovkrogen 26 • 7000 Fredericia • Tlf.: 23 96 61 61 

•Om- og tilbygninger
•Nye vinduer   

•Carport/Garage 
•Nyt tag

•Små reparationer 
•Isolering

•Udgravning af sokkel
•Støbning af betongulv

Tømrer- og betonarbejde af højeste kvalitet
Store og små opgaver udføres       

www.valdemarbyg.dk Tjek det ud....

Støt Dansk Land- og Strandjagt 
Tegn som medlem en kvartsides annonce som nedenstående, løbende i 6 numre for kun 3000kr inkl. moms. 

Annoncen behøver intet, at have med jagt eller natur at gøre.

Kontakt: AC- Annoncer / E-mail: ac@ac-annoncer.dk / www.ac-annoncer.dk / Tlf.: 21 72 59 39
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- Det er i bund og grund kommunerne, vi beklikker, og det 
handler altså om inhabilitet i kommunerne. Vi oplever sagsbe-
handlere, som også i den offentlige debat er aktive i Danmarks 
Naturfredningsforening, og det er ikke underligt, hvis for 
eksempel landmænd i en miljøsag føler sig utrygge ved at have 
en sådan sagsbehandler, siger Steffen Olsen-Kludt.
Ifølge flere kilder opfordrede advokaten for nylig på et møde 
for 150 sjællandske landmænd i Gefion til om nødvendigt at gå 
direkte efter at miskreditere sagsbehandlerne, når man fører en 
miljøsag.
- Ryk dem for svar og bliv ved. De bryder sig ikke om at være i 
den situation - og vær opmærksom på, at den enkelte ansatte 
kan være dybt fagpolitisk.

Kilde: landbrugsavisen.dk / uddrag

Samme miljøpræk hver gang
I modsætning til det skiftende ritual andetsteds, så er den 
epistel, som miljøapostel Laurits Krog med jordisk adresse 
Havbakken 7, Hou, har publiceret mindst én gang om 
måneden i juli, august og oktober akkurat den samme. I 
septemberudgaven var han dog i det moderate hjørne, for da 
fortalte han, at der var lukket nogle hundrede vandboringer, 
men i 15. oktoberpræket er han tilbage ved påstanden om, at 
tallet var 1273 i årene 1999-2009. Det kan således ikke være VK-
regeringens skyld i hele perioden. Hvad årsagen til lukningerne 
er, fortæller han aldrig noget om. Er det et par mg nitrat for 
meget pr liter vand? Hvis dette er helbredsskadende, så er det 
endnu farligere at spise salat. Er det kemikalier fra tidligere 
tiders ukrudtsfjernelse på jernbanestrækningerne, der er årsag? 
Eller vandværkers, kommuners og haveejeres pøsen kemi ud på 

parcellerne for at holde uønskede vækster væk. Til fryd for Krog 
og hans His Masters Voice, Danmarks Naturfredningsforening, 
hvis københavnske syn på naturen desværre bliver labbet 
ukritisk i sig af Laurits Krog, som åbenbart ikke har sund 
nordjysk skepsis overfor påfund og tanker østfra. Som landet 
ligger nu, er der ca. 150.000 personer, der har deres udkomme 
fra Krogs hadeerhverv. 

Kilde: nordjyske.dk / uddrag

Sprøjtemidler
Der har været et par indlæg om sprøjtemidler, natur og erhverv. 
Problemstillingen kan formuleres enkelt: Det er den ønskede 
effekt af sprøjtemidlerne, der har den uønskede effekt på flora 
og fauna. Derfor må man, hvis der ønskes større biodiversitet, 
sprøjte noget mindre.

Kilde: læserbrev / Politiken

       SVAR
JægerQuiz:
Det rigtige svar på Jægerquiz er:  A?



• Layout og design

•	Alle former for tryksager
 - også digitaltryk

• Storformatprint

• Outdoor reklame

• Stofbannere

• Skilte

• Roll-ups

GRAFISK  KOMMUNIKATION
HOTTRYK

TLF. 7466 6431

WWW.HOTTRYK.DK

DLS Sønderborg 
DLS Sønderborg afd. afholdt vildtaften på Kirke Alle 9, 
Sønderborg, den 24. november 2011. Her viste man hvordan 
et rådyr forlægges og efterfølgende blev der holdt auktion 
over kødet.

Den18. november 2011 var DLS Sønderborg afd.’ formand 
inviteret til bevægelsesjagt på dådyr i Nørreskoven. 
Skoven er en løvskov på ca. 700 hektarer. Da dådyrene havde 
formeret sig meget kraftigt til ca. 300 dyr, og der var fredning 
på dem endnu, skulle der indhentes en dispensation til at 
foretage en afskydning, da de forårsagede skader i haver 
og på marker m.m. Jagten blev afviklet med nabojægerne 
til skoven. Skovrider Inge Gillesberg var glad da jagten var 
overstået; 58 stk. dåvildt og kun to kontroleftersøgninger viste 
god skydning. Selve afvikling af jagten gik fint, den ros skal 
Naturstyrelsen Sønderjylland have. Billede fra vildtparaden.

LOKALNYT
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DLS Sønderborg 
Generalforsamling
Onsdag den 15. februar 2012 kl. 19:30 på Kirke Allè  9.
Kasserer og næstformand er på valg.
Valg af suppleant til bestyrelse.
Efter kaffen vises en film om at blive en bedre haglskytte.
Pbv.  Hans Andresen.

DLS Aalborg Nr. Sundby afd.
Afholder foreningsaftener, der er mulighed for at lave 
jagtkniv, udstoppe lokkekrager, reparere våben osv.
Stedet er Hadsundvej 407b ved Gistruphallen.
Datoerne er flg. 3/1 - 24/1 - 7-2 - 21/2 - 6/3 - 20/3, 
alle aftenerne starter kl 19.00

DLS Aalborg Nr. Sundby afd.
Den 7/2 2012 kl. 19.00 vil Arne Harvest komme og holde 
foredrag om genladning. Her vil han blandt andet fortælle 
om hvordan man kan ”få liv” i udgåede kalibre, vise grej til 
genladning, hvordan man genlader riffelpatroner og besvare 
spørgsmål vedrørende genladning. Her er der en mulighed 
for, at få et godt indblik i genladningens spændende 
muligheder. Der gøres opmærksom på at dette ikke er et 
genladningskursus! Obs: Tag bare en jagtkammerat med. 
Stedet er Hadsundvej 407b ved Gistrup hallen.

Dansk Land- og Strandjagt 
Frederikshavn-Sæby lokal afd.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer Glædelig jul og 
Godt nytår. 
Vi håber I er friske på nye arrangementer! 
Tirsdag 28. februar kl. 19.00 er der podekursus på Ravntoftvej 
7, 9900, Frederikshavn. Podemester Boi Jensen kommer fra 
Holstebro og vil fortælle om podning, og bagefter kan man 
selv prøve at pode, under kyndig vejledning. Det foregår i en 
lade, så tag godt med varmt tøj på. Foreningen står for kaffe, 
pris: 150kr. inkl. 2 træer som du selv har podet. 
Seneste tilmelding til Lisbeth Hansen 20 feb. 2012 
tlf.: 22444319 eller: mejlingudlejning@mail.dk

Dansk Land- og Strandjagt Frederikshavn-Sæby lokal afd. 

Generalforsamling
Torsdag 15. marts 2012 kl. 18.30 er der generalforsamling 
i Skolegade 8, 9900, Frederikshavn.
Generalforsamling starter med gule ærter med tilbehør, 
som Svend Erik laver. Efter spisningen kommer, Lars Ole 
Gundestrup, og fortæller om kronvildtets ve og vel i vores 
område. Den nye vildtkonsulent i Nordjylland, Mogens Sonne 
Hansen, kommer og fortæller om sig selv og sit job.
Obs: Hvis vi kan samle folk nok kører vi til Odense Jagtmesse. 
Pris 200.00kr. for tur og billet. Tilmelding til Lisbeth 22444319 
eller: mejlingudlejning@mail.dk senest 10 april. 

DLS Varde afd. holder 
Generalforsamling 
Onsdag den 7. marts 2012 kl. 19.00 på Varde bibliotek 
Rådhusstræde 2, 6800, Varde
Der trækkes lod blandt deltagerne om en plads på 
fællesjagten i Blåvandshuk Statsskovdistrikt 2012. Forslag 
indsendes senest 8 dage før til formanden, John Egeberg, 
Vinkelvej 18, 6823, Ansager.
På bestyrelsens vegne, John Egeberg.

Generalforsamling
Holmeådalens Jagtforening 
afholder fredag d. 2. marts 2012, generalforsamling på 
Hovborg Kro, med følgende punkter:
Vi mødes kl. 18.00 og ser en jagtfilm på storskærm. Kl. 19.00 
serveres gule ærter med div. tilbehør. Kl. 20.00 følger så den 
officielle generalforsamling iflg. foreningens vedtægter.
Pbv. John Jensen

Generalforsamling
DLS Skærbæk og omegn
afholder generalforsamling tirsdag den 27. februar kl. 19 
på Snedvej 3 i Agerskov.
Mvh, Jørn Holst Hansen
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Aktivitetskalender 2012 i Hornsherred afd.
Generalforsamling i Hornsherred afd. 16/2-2012 kl. 19:00.
Generalforsamlingen holdes i Rejsestalden Hovedgaden 29 a, 
Jægerspris.
Husk der er spisning kl. 18:00 og, at spisning og stemmeret 
kræver et betalt kontingent.
Tilmelding til spisning senest den 9/2-2012. Tlf. 475532783 – 
23726299.

Fastelavnsskydning 18/2-2012 kl. 10:00.
Vi mødes ved klubhuset. Højager Landerslevvej 50, 3630 
Jægerspris. (Indkørsel til grusgrav)
Katten skal jo skydes ud af tønden og efter den skydning, 
indskyder vi nok lige vores jagtgeværer så de er klar til 
forårsskydningerne. Der kan på dagen købes pølser og andet 
der hjælper mod kulden.

Indskydning af jagtgeværer på Højager.
Vi mødes ved klubhuset. Højager Landerslevvej 50, 3630 
Jægerspris. (Indkørsel til grusgrav)
Indskydning af jagtgeværer sker kl. 17:30 på følgende 
torsdage: 22/3, 29/3, 12/4 og 19/4. 
Præmieskydningen afholdes fra kl. 17:30 torsdag den 26/4.
Pølser øl og vand kan købes på banen.

Årets fugleskydning tirsdag den 5/6 kl. 9:00.
Vi møde ved i Jagthytten på Højager Landerslevvej 50, 3630 
Jægerspris. (Indkørsel til grusgrav) til morgenkaffe og brød. 
(Husk grillmad til eget forbrug.)
Tilmelding senest den 1/6-2012. Tlf. 475532783 – 23726299.

Indskydning af jagtgeværer igen på Kulhusbanen, skilt på 
Kulhusvejen 3630 Jægerpris.
Der skydes fra kl. 17:30 følgende torsdage: 9/8, 16/8, 23/8, 
30/8 og Præmieskydning 6/9.

Havjagt den 6/10-2012.
Tilmelding til turen er nødvendig pga. fordeling af jægere i de 
tilmeldte både. Der vil være fælles spisning ved badebroen 
syd for Kongsøre Isefjorden kl. 13.00. I tager selv mad og 
drikke med. Vanddybde er ca. 1.2 m. Tilmelding 3 dage før på 
23726299 Eller Mail zola@m-it.dk Ps. vejret bestemmer om der 
kan sejles.

Holme Olstrup med ( F-v-j / DLS ) 03/11-2012.
Pris kr. 600, hurtig tilmelding til Klaus Tlf. 47522505 – 
30136305.

Holme Olstrup med (DLS / F-V-J ) 17/11-2012.
Pris kr. 600, hurtig tilmelding til Klaus Tlf. 47522505 – 
30136305.

Følg i øvrigt med på www.dls-hornsherred.dk
Og husk at give besked ved eventuelt skift af 
telefonnummer.

PBV.
Michael

Lidt af hvert
Mange danske jægere tager om efter-
året til Norge for at jage med stående 
hund efter urfugle, tjurer og ryper. 
Karantænebestemmelser har indtil nu gjort det yderst 
vanskeligt at få sin egen hund med! Fra 1. januar 2012 er 
det blevet lettere at få hunden med til Norge. Nu er det 
ikke længere nødvendigt, at blodprøven viser, at der efter 



vaccination er dannet antistoffer mod rabies. Hunden skal 
som nævnt blot være vaccineret og behandlet mod rævens 
dværgbændelorm og skal ligeledes have et veterinærpas, der 
dokumenterer behandlingerne. Ydermere skal hunden være 
ID-mærket. Er der tale om hvalpe under tre måneder kan de 
indføres uvaccineret.

Læse mere på www.mattilsynet.no, og søg yderligere 
oplysning hos dyrlægen.

! Foto:
 DLS-arkivet
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Jagt forbi
Vores medlem og ven Martin Dollerup
er afgået ved døden.

Æret være hans minde. DLS Højer afd.

Dansk Land- og Strandjagt 
for Skive og Omegn
inviterer til generalforsamling
Mandag d. 5. marts 2012 kl. 19:30 hos Finn G. Andersen, 
Hostrupvej 31, Lem, 7860 Spøttrup

Dagsorden iht. lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen. 
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt. 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. Der foretages lodtrækning 
til jagter, som foreningen evt. bliver inviteret med på. Efter 
generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffen. Kom og 
hver med til at diskutere forslag til de kommende jagttider.

På foreningens vegne, Finn.

Besøg Hedeselskabet i Viborg
Medlemmer af Dansk Land- og Strandjagt inviteres til, at 
besøge Hedeselskabet i Viborg tirsdag d. 13. marts kl. 19.00. 
Tilmelding til Finn G. Andersen, tlf. 20412209, senest d. 5/3. 
Obs: Der er et begrænset antal pladser.

Resultater fra afholdt 
flugtskydning d. 24-9-2011
Lukket klasse
1. Morten Enggård - 2. Steen Kærgaard - 3. Benno Nielsen
 
Åben klasse
1. Steen Kærgaard - 2. Morten Enggård - 3. Søren Korsgård
 
Parskydning
1. Steen Kærgaard/ Morten Enggård
2. Morten Enggård/Rene - 3. Rene/Kaj
 
Vinder af gavekort til Jelling Jagtrejser blev Steen 
Kærgaard og Morten Enggård. Vi ønsker tillykke med de fine 
resultater.
DLS-Nordfyn sige tak for det fine fremmøde og håber at 
endnu flere vil komme til efterårets præmieskydning, hvor der 
igen vil være fine præmier på højkant. Tak til Jelling Jagrejser 
og HIKE hundefoder for de fine sponsorpræmier i forbindelse 
med DLS jubilæumsudstilling og flugtskydning.  
 
Jan Reinikka Jørgensen
DLS-Nordfyn
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UDSÆTNING

“Fremmede fisk”
 Senere, midt på sommeren, da  jægeren vanen tro sejlede sin lille
 daglige runde, undrede han sig igen

Jægeren sad en dag sidst i november og nød morgenkaffen 
i udestuen. Solen var lige stået op og sendte sine stråler 
ind over den rimdækkede mose. Af og til så jægeren op 
fra avisen, når en bevægelse ude på engen, fangede hans 
opmærksomhed. En stor flok duer havde netop sat sig i 
elletræernes kroner og lod solen varme sig. 
Jægeren så hen på hunden, der snorkede højlydt foran 
brændeovnen. Skulle han vække den og igen med held gå en 
runde, ligesom dagen før. Fryseren var efterhånden fyldt op 
så han kunne ikke bestemme sig, da en bevægelse på engen, 
atter fangede hans opmærksomhed. Nu igen, tænkte han og 
skar en ærgerlig grimasse. - ”Fremmede fisk” i mosen. Det var 
dog pokkers!

En forårsdag forrige år, hvor jægeren først på eftermiddagen 
sejlede rundt i mosen i den lille eldrevne jolle, havde han 
set noget rødt bevæge sig en meter nede i det næsten klare 
vand. Jægeren havde straks slukket motoren og grebet en åre, 
men inden han fik båden vendt, dukkede endnu noget rødt 
op og lidt dybere igen - endnu noget rødt! 
Jægeren havde rejst sig forsigtigt for, at få et bedre overblik. 
Hvad pokker, havde han tænkt, da det røde, der lå dybest 
pludselig ekspanderede til en størrelse som en håndbold, for 
derefter at gå i opløsning. Jægeren havde vendt sig og det 
andet røde var nu kommet tættere på overfladen. 
- Slørhaler, havde jægeren forundret mumlet. Hvordan kan 
det dog gå til? 
Jægeren stak igen åren i vandet. Bevægelsen fik 
slørhaleungerne til atter at samle sig i håndboldstørrelse. 
De søgte åbenbart sammen i flok for derved, at virke større 
overfor såvel aborre som de gedder, der var mange af.
De følgende dage havde jægeren set slørhalerne hver gang 
han sejlede rundt, men så var de væk, naturligvis taget af 
rovfiskene. 

En sommerdag samme år, da jægeren sejlede rundt ved 
middagstid, hørte han pludselig et højt plask ved en 
solbeskinnet, vestvendt brink. Ikke som lyden fra en geddes 
hale, når den jager højt i vandet, men mere som noget, der 
blev kastet i. 

Plasket gentog sig de kommende dage uden at jægeren 
nåede, at se, hvad der forårsagede det. Dagen efter lagde han 
sig nysgerrigt i passende afstand fra brinken og lod kikkerten 
panorerer. 
- Hvad pokker, mumlede han overrasket! En sumpskilpadde 
på størrelse med en tallerken, lå yderst på brinken og solede 
sig. 
De følgende måneder så og hørte jægeren dagligt 
sumpskilpadden lige indtil efteråret for alvor satte ind. 
Da foråret efter en lang, hård vinter, endelig fik fat, kunne 
jægeren ikke lade være med at kigge efter sumpskilpadden 
velvidende, at den med stor sandsynlighed var gået til på 
grund af kulden. Og rigtigt! Han så den ikke mere.

Senere, midt på sommeren, da jægeren vanen tro sejlede sin 
daglige runde, undrede han sig igen. En halv meter lang, slank 
fisk svømmede i små cirkler rundt i overfladen. Da jægeren 
kom tættere på kunne han se, at det var en stør. 
Hjemme gik han straks på nettet og fandt frem til, at det var 
en Diamant Stør. ”Kan blive op til 4m lang og med en vægt på 
små 200kg”, fremgik det af fakta boksen. 
Jægeren forestillede sig smilende hvordan børnebørnene, der 
ofte badede i mosen ville reagere, når de fik at vide, at de var i 
selskab med en fisk, der kunne blive så stor. 
De følgende dage så jægeren støren, indtil også den pludselig 
var væk; naturligvis ædt af en gedde.

Jægeren rakte ud efter termokanden og skænkede en sjat 
op i den efterhånden kolde kaffe. Udsætning af ”kæledyr”. Ja, 
sådan måtte det være! Måske skulle nogen flytte, måske var 
dyrene blevet for store; årsagerne kunne være mange, men 
et lå fast: det var åbenbart nemmere at sætte dyrene ud her 
nede i mosen i stedet for, at aflevere dem til dyrehandleren. 
Meget ubetænksomt, resonerede jægeren og skar igen 
en ærgerlig grimmasse. Dyrene havde ikke en chance og 
desuden var det ulovligt. 

Sidst på sommeren havde jægeren uventet fået besøg af en 
biolog, der kort og kontant forklarede, at mosen var beskyttet 
natur og at de spredte Rosa Rugosa hybenbuske, der i følge 
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REGULERING

jægeren såvel syns- som duftmæssigt prydede mosen, 
øjeblikkeligt skulle fjernes, ellers blev det politianmeldt! 
Jægeren forklarede, at han ikke vidste, at området var 
beskyttet natur, og fik straks forelæst, at det er enhver borgers 
pligt, at følge med i lovgivningsændringer, hvad enten det 
drejer sig om nye fartgrænser, rygeforbud på offentlige steder 
eller områder, der ændrer status til beskyttet natur. Sådan!

Mens jægeren og biologen beså områdets ”ulovligheder”, 
kom en større flok ænder svømmende. 
- De er måske udsatte, havde biologen spurgt i et skarpt 
tonefald.
Det kunne jægeren kun bekræfte og fortalte, at han årligt 
satte mellem 20 og 30 ællinger ud til afskydning. 
- Det er slut nu, sagde biologen med tryk på slut. – Er der 
regnbueørreder?
- Nej, ikke længere, svarede jægeren roligt og forklarede med 
et lille smil, at regnbueørreder ikke formere sig i stillestående 
vand.
- Korrekt, sagde biologen let rødmende og skyndte sig at 
ønske en fortsat god dag.
Jægeren spekulerede på, om han skulle give biologen lidt 
røde knopper og fortælle om slørhalerne, sumpskilpadden 
og støren, men valgte et forsonende: - Tak i lige måde. Han 
havde nemlig ikke tænkt sig at stoppe med udsætningen af 
ællingerne – ikke sådan uden videre!

- De bliver til ræveføde, mumlede jægeren og så ud på engen, 
hvor to kaniner hoppede rundt i solen, der langsomt fordrev 
rimen. Du må nok hellere blive liggende ellers skræmmer du 
livet af de stakkels kaniner, tænke jægeren om hunden og 
satte kaffekoppen fra sig, mens han stille rejste sig og gik ud i 
bryggerset og tog salonriflen ud af våbenskabet.

! Tekst og foto:
 Redaktionen

TILLADELSE
TIL REGULERING 
AF SKARV
Et medlem af Dansk Land- og 
Strandjagt søgte elektronisk om 
tilladelse til regulering af skarv og fik 
tilladelsen efter 5 minutter:
Tilladelse til regulering af skarv, ansøgerens adresse: 
xxxxxxxx

Naturstyrelsen har modtaget ansøgning om tilladelse til 
regulering af skarv.

Sagsfremstilling
Der er søgt om tilladelse til regulering af skarv på 
fiskeriterritoriet inden for en afstand af 1 km fra faststående, 
fungerende fiskeredskaber i perioden 1. august til 31. marts, 
med henblik på at hindre omfattende skade på afgrøder, 
husdyr, herunder vildtopdræt, skove, fiskeopdræt eller fiskeri- 
og andre vandområder.
Jeg søger endvidere om tilladelse til at anvende motordrevet 
fartøj i forbindelse med reguleringen. Det er oplyst, at du er 
ejer af fiskeredskaberne og at skarv har en negativ indflydelse 
på fiskeriet. Det er i ansøgningen oplyst, at arealet, hvor 
reguleringen ønskes foretaget, er beliggende i et Natura 
2000 område. Naturstyrelsen har vurderet, at regulering i 
overensstemmelse med tilladelsen, ikke vil påvirke Natura 
2000 området væsentligt.

Afgørelse
Naturstyrelsen har vurderet, at der ikke findes anden 
tilfredsstillende løsning, hvorfor der meddeles tilladelse til 
regulering i medfør af § 15, stk. 1, jf. § 10 og § 2, stk.
1, nr. 5 i bekendtgørelse om vildtskader.

...fortsættes næste side!
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REGULERING

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
l Ansøger er ejer af fiskeredskaberne på fiskeriterritoriet
l Skarv har en negativ indflydelse på fiskeriet
l Reguleringstilladelse eller kopi heraf skal under reguleringen 
medbringes og fremvises på forlangende til politiet.
l Regulerede individer må ikke gøres til genstand for handel.
l Reguleringen foretages med skydevåben af myndig person 
over 18 år med gyldigt jagttegn.
l Bestemmelserne i lov om jagt og vildtforvaltning med 
tilhørende bekendtgørelser i øvrigt skal overholdes.
l Brug af skydevåben på reguleringsadressen må ikke være i 
strid med andre regler.
l Senest 4 uger efter tilladelsens udløb indberettes antallet 
af regulerede individer og effekten af reguleringen til 
Naturstyrelsen. Dette gælder også, hvis der ikke er reguleret 
noget. Der meddeles desuden tilladelse til at anvende 
motorbåd i forbindelse med reguleringen, jf. § 15, stk. 
2 i bekendtgørelse om vildtskader. Under regulering på 
fiskeriterritoriet må båden fremføres med indtil 18 km/t 
(ca. 9,7 knob). Ved regulering på ferske vande må båden 
højst fremføres med 5 km/t (ca. 2,7 knob). Tilladelsen er 
gældende fra dd. 14-12-2011 og frem til 31-03-2012, hvorefter 
den udløber uden yderligere varsel. Naturstyrelsen kan til 
enhver tid tilbagekalde tilladelsen, såfremt forholdene efter 
styrelsens vurdering giver anledning hertil.

Klagevejledning
Naturstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens §34.
Du skal indberette det samlede resultatet af reguleringen 
senest 4 uger efter tilladelsens udløb. Der kan kun indberettes 
én gang pr. tilladelse. Til det formål skal du bruge følgende:
Journalnummer: xxxxxx
Adgangskode: xxxxxx
Du kan komme direkte til indberetningen ved at benytte 
dette link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/
Jagt/Vildtraad/Regulering/

Med venlig hilsen
Jacob Friis

Kopi til politiet
Hvor der er tale om regulering af fugle, og såfremt lokaliteten, 
hvortil denne reguleringstilladelse er givet, bliver omfattet 
af en zone eller område oprettet af Fødevarestyrelsen, som 
følge af udbrud af fugleinfluenza, kan reguleringstilladelsen 
ikke udnyttes, med mindre Fødevarestyrelsen giver særlig 
tilladelse hertil. På www.fvst.dk ligger der oplysninger om 
fugleinfluenza, herunder oprettelse af zoner og områder.
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RAMASJANG

Den canadiske dyreværnsforening, Friends of The Canada 
Goose (FTCG), på dansk: Canadagåsens Venner, har ved hjælp 
af genmanipulation gjort gæssenes fjerdragt ekstra skudstærk! 
Selve genmanipulationen ser ud til at være lykkedes over al 
forventning, men har dog den spøjse bivirkning, at de i forvejen 
ret så skudstærke fugle flyver på hovedet og i nogle tilfælde 
også i modsat retning af flokken. Bivirkningerne har til gengæld 
den store fordel for gåsejægere, at de nøje ved hvilke gæs, de 
ikke skal spilde krudtet på. Vidste man ikke bedre, kunne man 
let fristes til at tro, der er tale om fotomanipulation fra FTCG´ 
officielle hjemmeside, som fotoet stammer fra. Men FTCG´ 
talsmand, Albert Birdmann Christerson (blandt sine få venner 
kaldet: ABC), bekræfter over for Ramasjang fotoets ægthed:
- Vi kunne aldrig drømme om, at komme med flyvske, 
udokumenterede resultater af vores genforskning, udtaler ABC 
fornærmet over mobilen, inden han fortsætter: - Det ville være 
stik imod vore principper. Og desuden arbejder vi ihærdigt på, 

at få gæssene dels på ret køl og dels til at følge flokken. Men 
al begyndelse er som bekendt svær. Og her kan jeg da i øvrigt 
godt afsløre, at den engelske dyreværnsforening, Friends of The 
Eider(FTE) på dansk: Edderfuglenes Venner, har gjort meget 
vellykkede genforsøg mht. udelukkende, at få ænderne til, at 
leve under vandoverfladen, slutter ABC. 

En stor flok edderfugle

Ovenstående tekst er tænkt som morsom og bringes derfor! 
Men humor er en vanskelig ting, at have med at gøre. Den 
kendte komiker, Poul N. Rasmussen udtalte lidt uldent, under 
en af sine mange optrædener følgende: - Loone moorer sig 
tit oover mig. Bemærkningen fik af en eller anden grund 
tilhørerne til at bryde sammen i latter. Som salig Finn Søborg 
sagde: - Den ægte humor er den humor, som fremkalder den 
latter, der kommer gråden i forkøbet.

Ramasjang
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Og noget helt andet
Sagt i Update: Villy Søvndal skal gøre noget, der næsten er 
umuligt: at gå på to ben samtidig. 

Lyninterview 
- Kulturminister, Uffe Elbæk, du har udtalt dig uheldigt om 
racisme i sportens verden?
- Jamen, det skyldes udelukkende, at de forbandede bladnegre 
misforstod mig.

Udenkrigs
Mord-Koreas Kære Leder, Kim Jong Very Ild, er død 69 år 
gammel. Dødsfaldet kom som et stort chok for befolkningen, 
da Den Kære Leder fyldte 70 sidste år. Kim Jong Very Ild har, 
trods alt, været et forbillede på klimaområdet og gjort Mord-
Korea til verdens mest isolerede land.

Teaternyt
Grundet det Kongelige Teaters spareplaner opføres Henrik 
Ibsens, Gengangerne. 



JA
G

T 
&

 J
Æ

G
ER

E 
   

   
   

   
   

   
   

 fe
b

r./
m

ar
ts

Foreningstelefon
6160 9292
www.dls-jagt.dk

Hovedbestyrelse
Landsformand: Finn Madsen
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

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
fga@post.tdcadsl.dk

Tommy Hansen
Valmuevej 16, 4400 Kalundborg
Tlf. 5093 7242
tommyohansen@hotmail.com

Bent Orla Olsen
Broholmvej 20, 5463 Harndrup
Tlf.: 4027 1271

Jens Olesen                                                                        
Hybenholt 19, 9560 Hadsund                                             
Tlf. 22166306                                                                    
Jho-hadsund@hotmail.com  

Jan R. Jørgensen
Salbrovad 17, 5610 Assens 
reinikka@jubilant.dk

Michael Hofmann                                                               
Bygtoften 21, 3630 Jægerspris
Tlf. 29713807                                                 
formand@dls-hornsherred.dk
        
Erik Clausen                                                               
Limfjordsvej 6, 6400 Sønderborg 
tlf. 40586278 
Erik.clausen@familie.tele.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:
Troels D. Egeskjold og Martin Olesen
netmester@dls-jagt.dk

Redaktion:
Troels D. Egeskjold (Ansvarshavende)
Åsmosen 2, 5600 Faaborg
Tlf.: 6260 1094
redaktion@dls-jagt.dk

Annoncer:
ac-annoncer.dk
ac@ac-annoncer.dk
Tlf. 2172 5939

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 redak tionel 
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

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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NS Vendsyssel
Svend Erik Hansen
mejlingudlejning@mail.dk
Sæby/Frederikshavn afd.
Sten Bach
Ravntoftevej 4 9900
Mobil/tlf: 23 44 75 89
E-mail: sten.bach@hotmail.dk

NS Himmerland
Buderupholm Statsskovdistrikt
Formand: Kim Skjødt Hansen 
Letvadvej 100 9200 Ålborg SV. 
Tlf. 98181278
Kasserer: Bjarne Friis Nielsen 
Dragsgårdsvej 3 9574 Bælum 
Tlf. 98337446 
bjarne.friis.jette@hormail.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
Jens Olesen Hadsund
Djursland afdeling
Torben Tipsmark
Floesskovvej 8 8900 Randers
Tlf. 8648 0886

NS Søhøjlandet
Orla Holmgaard Bræstrup
Østjysk Land- og Strandjagt
Tommy Stein
Kappelsdal 22
8450 Hammel
Tlf. 2427 8254

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

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

Kontaktperson Hvide Sande
Henrik Nikolajsen
Bakkevej 14 6060 Hvide Sande
Tlf. 2144 8482

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. 7539 6279

NS Sønderjylland
Erik Clausen Sønderborg
Hans Andresen Sønderborg
Sønderborg afdeling
Erik Clausen
Limfjordsvej 6, 6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 62 78 mobil 40 58 62 78
E-mail: erik.clausen@familie.tele.dk

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
Halldor Sørensen
Strandvejen 22 C, Vs. Åby
5600 Fåborg
Tlf. 62251676 / 23803125
E-mail: fjose96@post1.tele.dk

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 Nordsjælland
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
Lindevænget 2
2680 Solrød strand
Tlf. 5614 7206

Hornsherred Land og Strandjagt
Michael Hofmann                                                               
Bygtoften 21, 3630 Jægerspris
Tlf. 29713807                                                 
formand@dls-hornsherred.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

Kontaktperson Ringkøbing
Bruno Nielsen
Vester Strandsbjerg 9
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 3443

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

DLS-afdelinger inddelt efter statsskovdistrikter
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Dansk Land- og Strandjagt
Asta Poulsen
Tarmvej 117, Nr. Bork
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Indehaveren af den nye Jagtårbog 2012 tilbydes:
Jagtårbogen 2012 indeholder 288 sider helt nye jagt- og fiskereportager 
fra verdens seks kontinenter. Alle indsamlet af bogens forfatter, fotograf 
og udgiver. 
Medlemskort med tilknyttet rabatmulighed.
Hunters Travel - et nyt magasin med tilbud og praktiske tips til den 
rejsende jæger. 
Jagtplakat på 55 x 40 cm med råbukmotiv til brug for indskydning.

Mod fremvisning af Jagtårbogen 2012 tilbydes:

En gratis trofæopmåling af autoriseret SCI, CIC eller Rowland Ward trofæopmåler  
Jacob Strunge til en værdi af 250 DKK. 

Den nye Jagtårbog og  
Den nye JagtkalenDer 2012 

er lanDet!
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jagt-, fiske- & fotorejser

magasinkatalog
2012
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Jagtårbog 

– en levende bog

Jagtårbogen er en unik samling rigt illustrerede repor-
tager om jagt samt natur- og fiskeoplevelser fra hele 
verden. Bogens redaktør, fotograf og reporter Michael 
Sand har de sidste 18 måneder besøgt seks kontinenter. 
Det er der kommet en hel ny Jagtårbog ud af. Den tiende 
i rækken. 

Jagtårbogens artikler omhandler oplevelser fra 2010 og 
2011 samt en enkelt reportage fra 2008. Alligevel er bo-
gen tidløs. Det er ikke en årbog i ordets bogstaveligste 
forstand. Det er en jagtbog, som udkommer hvert ef-
terår, hvilket gør den oplagt som gaveide til den danske 
jæger, lystfisker og fotointeresserede.   

Jagtårbogens titel er alligevel dækkende. Bogens mate-
riale består nærmest udelukkende af nye billeder. Med 
undtagelse af en reportage fra Pakistan er samtlige ar-
tikler illustreret med udgiverens egne billeder, som er 
indsamlet, samtidig med at inspirationen til teksterne 
tog form.

Læs mere på www.Michael-Sand.com

Mod fremvisning af Jagtårbog 2012 tilbyder 
konservatorfirmaet Trophy Art en gratis trofæopmåling 
af autoriseret SCI, CIC & Rowland Ward opmåler til en 

værdi af 250 kroner.

299,-

Jagtkalender 2012
Praktisk spalte inddelt 
planlægningskalender 
med flotte fotos og 
plads til det meste.


