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Bestyrelsen har ordet  

Maj 2014. 

 

Af Tom Nielsen, webmaster. 

Bukkejagten står for døren, en herlig tid for jægere og andet godtfolk. 

 

Det er efter min mening lige nu, den smukkeste tid på året. Bøgen stå stadig i sin spæde 

lysegrønne farve, egen er sammen med asken lige sprunget ud. Der er et væld af blomster og 

planter, som skyder op i skovbunden; men hindbærkrat og anden bundvegetation gør det 

efterhånden svært at se, hvad der bevæger sig. På markerne er afgrøderne godt på vej i vejret.  ja! 

Vinterrapsen står i sin flotte gule blomsterdragt godt en meter højt, her bliver det også svært at 

se, hvad der rører sig. Svalen er kommet i stort tal, gøgen kukker, og nattergalen slår triller i mose 

og krat.  

Ja der er i sandhed nok at nyde derude i naturen, og jeg er ret sikker på, at en stor del af de danske 

jægere er ved at finpudse deres grej, uanset om det er jagtriflen eller jagtbuen.  

Har man endnu ikke fået prøveskudt sit våben og dermed sikret sig, det ikke er årsagen til et 

dårligt skud, så kan det stadig nås, for der et par dage endnu til den 16. maj. 

Jeg er også 100 % sikker på, at alle landes schweisshundeførere har toptrimmet deres hunde, og 

vil sidde klar til at rykke ud, hvis uheldet er ude, og et skud ikke rammer som forventet. 

Der er heldigvis rigtig mange jægere, som uden tøven ringer, hvis de har været uheldige; men 

desværre viser statistikken også, at der er en del, som ikke gør, ligesom der hvert år bliver fundet 

dyr, der er anskudt, men hvor det er en tilfældig skovgæst eller en anden ikke involveret, som har 

rekvireret schweisshundeføren, fordi de har set et dyr halte eller med en anden skade. 

Min opfordring skal derfor være: 

Har du skudt til et dyr, der ikke ligger forendt, eller ikke umiddelbart kan findes, så ring med det 

samme efter en schweisshund, også selv om du mener, det er et forbiskud.  

Statistikken viser, at der findes over 20 % af de dyr, hvor rekvirenten ikke har set skudtegn eller 

fundet sikre tegn på træf. 

Har du skudt om aftenen så ring også med det samme, du skal ikke vente til næste dags morgen. 

Lad schweisshundeføreren afgøre, om dyret skal eftersøges samme aften, eller om det er bedre at 

vente til næst morgen. 
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Jeg ønsker jer alle knæk og bræk. 

Med venlig hilsen 

Tom 


