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Drever-entusiasterne i syd
SYDJYLLAND er dreverland. I
hvert fald bor samtlige fem bestyrelsesmedlemmer i Dansk
Dreverklub i et bælte, der går
mellem Varde i øst og Jelling i
vest. Mogens Lindbjerg fra Give
er formand for klubben for jagthunderacen, som også kendes
under det lidt ældre navn støver. Ifølge ham er der en vis logik i, at medlemmerne af bestyrelsen for den landsdækkende
klub alle bor i samme område.
– De fleste af vores 55 medlemmer bor i det centrale og
vestlige Jylland, hvor der er
store plantager og dermed
plads til at dyrke jagtformen.
Så det er ikke underligt, at bestyrelsen består af jyske jægere. At de med den nuværende
bestyrelse så lige alle kommer
fra Sydjylland, er lidt mere tilfældigt, kommenterer han.

Jagten med de langsomtgående hunde, der driver med
hals, havde sin storhedstid i
begyndelsen af 1900-tallet,
hvor der var færre jægere og
større mulighed for at samle
passende store terræner. Men
Mogens Lindbjerg sværger fortsat til racen.
– Brugen af de kortbenede
drevere er en meget skånsom
jagt, fordi vildtet ikke presses
unødigt. Vildtet kommer relativt roligt. Det er en stor fordel.
Det værdsætter man i Sverige
og Tyskland, hvor mange af
vore medlemmer deltager med
deres hunde, forklarer formanden, der dog også registrerer en
positiv udvikling herhjemme:
– De seneste år er der kommet fokus på fællesjagter på
kronvildt på tværs af skel. Den
jagtform passer dreveren per-

Ostehapseren
VARDE: Hvad gør man, når man
hver måned står med nogle
hundrede kilo frasorterede
osteblokke, der skal skæres i
små stykker, så de kan bruges
på baitpladserne for at lokke
mårhunde på skud? Karsten
Klindt, der er en af tovholderne
i Mårhundegruppen Varde Øst,
forsøgte sig først med at presse
osten gennem kyllingetråd,
men kom så på en bedre løsning.
– Jeg satte smeden i Starup
på opgaven og fik lavet en ostepresser, som med et snuptag
forvandler ostestykkerne til
terninger. Dem blander jeg op
med hundefoder og fiskepiller
og kommer det i poser. Det er
nemt og enkelt. På en halv time
har jeg 30-40-kilos blanding,
lige til at fodre med, forklarer
den erfarne mårhundejæger,
der deler rundhåndet ud til
alle, der vil gøre en indsats
med afskydningen af mårhunde.
– Vi har i mårhundegruppen
tre frysere, der er fyldt med foder til uddeling. Derudover har
vi 50 vildtkameraer, som også
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står til rådighed for interesserede jægere i området. Vi er
nogle, der lægger mange arbejdstimer og meget kørsel i
indsatsen, men det er også
spændende og lærerigt, beretter Karsten Klindt med en
stemmeføring, der afslører en
tydelig fascination af den
vildtart, som er kommet til at
fylde meget i hans jagtliv.

En nykonstrueret ostepresser er
med til at effektivisere reguleringen hos Mårhundegruppen Varde
Øst. Privatfoto.

De store kronvildtjagter på tværs af skel har skabt fornyet aktualitet for
brugen af drevere i Sydjylland og andre steder. Foto: Henrik Schilling/
Dansk Dreverklub.

fekt ind i. Vi bliver i stigende
omfang inviteret med, fordi jægerne sætter pris på et roligt
drev, med halser på fod. Det gi-

ver ganske enkelt en helt særlig
stemning, når der er musik i
drevet, fortæller dreverklubbens sydjyske formand.

Hjortebrøl og
smagsprøver
FREDERICIA: Skovløber Jakob
Gade har ansvaret for Fredericia Kommunes dyrehave, der
blev anlagt i 1947, og som har
en forårsbestand på 40 stykker dåvildt. Det er også ham,
der står bag den populære
jagtdag ”Hjortebrøl”, der finder sted hvert år om lørdagen
i uge 42. Her nedlægger han
en dåhjort ved solopgang, og
klokken 10 kan publikum
komme og være med til at
trække dyret ud, hvorefter det
bliver brækket op, flået, forlagt og til sidst ender over bålet som smagsprøver. Det er
meget populært hos både
børn og voksne, da dyrehaven
hele året rundt er meget besøgt. Det er også det eneste
tidspunkt på året, hvor man
kan komme med en tur indenfor hegnet. Normalt er det
nemlig kun skovens folk, der
har adgang, mens man udenfor hegnet er velkommen til at
fodre dyrene med gulerødder,
æbler eller pærer fra stierne.

Skovløber Jakob Gade formidler
jagten til det populære arrangement ”Hjortebrøl”, der finder sted
den 17. oktober i Fredericia Kommunes dyrehave.
Foto: Dorthe Fallesen Frimann.

Dette års Hjortebrøl finder
sted lørdag den 17. oktober
klokken 10-13.
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Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Varde, Vejen, Vejle, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner

Vand på vadefuglenes mølle
TØNDERMARSKEN: Den regulering af mårhund og ræv, som
Naturstyrelsen og frivillige jægere foretager i Tøndermarsken, er afgørende for vadefuglenes ynglesucces. Det oplyser
Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse om de initiativer, der
skal hjælpe ynglefuglene i området.
Bekæmpelsen af prædatorer
bygger videre på de vigtige forbedringer af levestederne i
Margrethe Kog, hvor en hævning af vandstanden har skabt
optimale betingelser for de insekter og andre smådyr, som
vadefuglenes unger lever af.
Optællinger viser, at tiltagene
har resulteret i en markant
fremgang i ynglebestanden af
flere arter.

Rødben i Margrethe Kog, hvor mere vand og regulering af prædatorer har givet de ynglende vadefugle en
tiltrængt hjælpende hånd. Foto: Hans Kristensen.

Harernes corona
GRÆNSEEGNEN: I Slesvig-Holsten finder jægerne et stigende
antal syge eller forendte harer
på deres revirer. Undersøgelser
af harerne viser, at problemet
bunder i en opblussen af virussygdommen Akut Haredød,
også kendt som EHBS. Sygdommen har været kendt i en
årrække, men ikke i det omfang, som man oplever i disse
år. Jægerne syd for grænsen er
derfor meget aktive med at levere dødfundne harer ind til

undersøgelse, så sygdommens
forløb kan kortlægges. I Danmark registrerer man typisk
kun enkelte tilfælde af EHBS årligt, men her indsamles der
ikke systematisk. Spørgsmålet
er, om den dødelige virussygdom også er på fremmarch
nord for grænsen. Har du oplevet unormalt høj dødelighed
blandt harerne på de syd- og
sønderjyske revirer gennem de
seneste år, så giv gerne lokalredaktøren en melding.

Syd for grænsen har man registreret en øget dødelighed blandt harerne
på grund af sygdommen Akut Haredød. Er det samme tilfældet nord for
grænsen? Foto: Hans Kristensen.
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Tilpasning og
frisætning
KREDSEN: Flere af dem, der
besteg talerstolen på kredsmødet den 10. august i Jels
Motel og Sportscenter, fremhævede vigtigheden af at
kunne tage bestik af tidens
udfordringer. HB-medlemmet
Jens Venø Kjellerup var således stærkt optaget af, at forbundet skulle lægge sig i selen for at kunne rumme de
nye medlemmer, der ”er rundet af en anden baggrund
end vi andre”.
Han påpegede også, at der
med de nuværende politiske
vinde er brug for, at vi både
kan forklare og forsvare jagten
i Danmark. Strukturudvalgets
arbejde munder formodentlig
ud i en frisætning af kredsenes
økonomi og aktiviteter.
Forbundets nyvalgte direktør,
Karen Friis, fik for første gang
taletid på et møde i kredsen
og fortalte om sine organisatoriske overvejelser, der bygger på fællesskaber, tillid og
samarbejde.
Kredsformand Poul Bundga-

Der lyttes efter selve kredsmødet
med opmærksomhed til både
Jesper Lindgaards og Claus Lind
Christensens valgtaler forud for
formandsvalget.
Foto: Troels Romby Larsen.

ards beretning blev godkendt.
Kredsformanden og HB-medlemmet blev genvalgt, og mødet blev kyndigt dirigeret af
Fin Sørensen. På kredsens
hjemmeside kan man læse
yderligere om aktivitetskoordinatorer m.m.
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