Jagt og vildtforvaltning på Feldborg Statsskovdistrikt

Jagt på Feldborg Statsskovdistrikt
På Feldborg Statsskovdistrikt afvikles jagt som et led i skov- og naturforvaltningen.
På disse jagter inviteres jægere fra de lokale jagtforeninger, folk med tilknytning til
forvaltningen af kronvildtet, naboer, samarbejdspartnere og nyjægere. Det er distriktets
personale som organiserer og står for afviklingen af jagterne.
For at kunne deltage på en af distriktets jagter er det et krav at man har gyldigt jagttegn.
Ved jagt med kugle skal man desuden have bestået riffelprøven, hvor jægerens
færdigheder i våbenbetjening og træfsikkerhed kontrolleres.
Under jagten er der stor fokus på sikkerheden. Når jægerne mødes om morgenen samles
de og jagtlederen holder en lille tale, en såkaldt parole, hvor han oplyser om den
forestående jagts afvikling, hvad der er jagtbart den gældende dag, og genopfrisker de
almen kendte sikkerhedsregler. Der gøres opmærksom på at jagten drives i en statsskov,
hvor publikum har fortrinsret til at færdes. Derfor skal der vises hensyn til publikum og
naboposterne skal advares, når der kommer publikum på skovvejene. Traditionen byder
at samlingen af jægere tager hatten af under parolen. Dette skaber en lidt højtidelig
stemning og jagtlederen kan hurtigt se om alle har hans opmærksomhed. Parolen
afsluttes med ønsket ”knæk og bræk”, hvilket er jagt- og fiskerisprogets ”held og lykke”,
og jagten kan gå i gang.
Inden jagten blæses i gang bliver jægerne placeret sikkerhedsmæssigt forsvarligt og
strategisk i forhold til vildtets færdsel. Om skytten kan eller vil benytte sig af en evt.
skudchance er op til jægeren selv – der er ingen skydepligt – tværtimod er der krav om
at skuddet afgives forsvarligt og fornuftigt. Distriktet tilstræber altid at have en
hundefører med godkendt schweisshund på distriktets jagter, hvis uheldet skulle være
ude og en anskydning finder sted. Man benytter sig af forskellige metoder til afviklingen
af jagter på distriktet. Jagterne deles op i hagljagt og kuglejagt
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Kuglejagt – Kronvildt
Der findes i dag en stærk bestand af kronvildt i det Midt- og Vestjyske. Nogle af disse
dyrs kerneområder findes på arealer der bliver forvaltet under Feldborg
Statsskovdistrikt. Kronvildtet jages ved drivjagt (Figur D), trykjagt (Figur E) og pürsch.
Kronvildtet har gode lugte-, høre- og synssanser, hvilket jægeren skal være meget
opmærksom på, hvis han vil gøre sig forhåbninger om skudchance. Der er hvert år flere
personer der under distriktsjagterne har oplevet at nedlægge deres første stykke
kronvildt - og som jæger er det en oplevelse man aldrig glemmer.
Man har på distriktets vildtparader i de senere år set et øget antal af nedlagte krondyr.
Dette skyldes at distriktet har oplevet en voksende bestand af kronvildt på arealerne, og i
takt hermed er afskydningen øget. Den stigende bestand skyldes til dels, at distriktet har
haft et afskydningsmæssig efterslæb fra tidligere år. Dette gælder specielt i Gludsted,
hvor udbyttet ikke har stået mål med den planlagte afskydningskvote. Dette har distriktet
forsøgt at råde bod på i denne sæson og det afspejles i vildtudbyttet.
Hagljagt
Distriktet afholder årligt en halv snes hagljagter som afvikles ved drivjagt. (Figur G)På
disse jagter deltager ligeledes en stor del medlemmer fra de lokale jagtforeninger. Det er
også under disse jagter, nyjægerne bliver inviteret. Vildtudbyttet på disse jagter er
hovedsageligt råvildt, men også harer, ræve og snepper nedlægges. Jagten bliver normalt
drevet på mellem 4 – 6 såter afhængig af, hvordan jagten udvikler sig. Skytterne
placeres rundt om såten som drives igennem af nogle få jægere med hunde. Der må på
disse jagter udelukkende benyttes haglpatroner godkendt til skov efter nærmere
bestemmelser.
Parade
Til afslutning holdes en såkaldt parade. Det nedlagte vildt lægges pænt op i en fastlagt
rækkefølge og jægerne samles omkring vildtet - også denne gang uden hatte, af respekt
for det nedlagte vildt. Jagtlederen opsummerer dagen og takker folkene som har hjulpet
med afviklingen af jagten. Til sidst bliver der blæst signalet ”jagt forbi” på jagthornet.
Vildtet bliver afsat på forskellige måder. Folk der i forvejen henvender sig til distriktet
med ønske om at købe vildt (Ref. til Hans Jensens) har mulighed for det og kommer i
første række. Dernæst kan deltagerne på jagterne købe vildtet ved paraden til fastsatte
priser. Det meste af vildtet bliver afsat i lokalområdet, men er der problemer med at få
det afsat sker det også at vildthandlere kontaktes.

