Rævejagt - Vest Stadil Fjord d. 26/1-2012
Det startede med at Søren Ahlers ringede onsdag middag og spurgte om jeg ville med på rævejagt i Vest
Stadil Fjord om torsdagen.
Efter at have fået fri fra arbejde kunne jeg ringe tilbage og meddele at det ville jeg gerne.
Vi var 2 mand fra Ringkøbing Jægerforbund der skulle af sted, og efter at have aftalt samkørsel var jeg klar
til at tage af sted.
Torsdag morgen var en rigtig fin morgen (hvis man var inden døre) Det var overskyet, frøs 1-2 grader og
blæste 12-15 meter rigtig koldt. Efter at have tømt skabet for skiundertøj og tykke trøjer var jeg klar til at
blive hentet af Jørgen Ørskov.
Vi skulle mødes ved Jens Bjerg Thomsens jagthytte kl 10 og vi var fremme kl. 9,55.
Da vi havde fået alt vores tøj på var vi klar til parolen. Søren Bank gjorde opmærksom på at klokken var 10
til Brian Kjølhede der bød velkommen og skyndte at sige at vi gerne måtte beholde vores hatte og huer på
under parolen.
Da han havde været ude og hente mårhunden der var mærket dagen i forvejen , som i øvrigt sad sammen
med yderligere en mårhund, måtte vi skyde ræv, mink og mårhund.
Efter opdeling af skytter og hundefolk var vi klar til dagens første såt. Det var Søren der satte skytter af, og
efter en køretur var vi klar til at blive sat af. Vi skulle stå langs en kanal i den første såt.
Efter 10 min kommer der 2 stykker råvildt i rørene 10 meter fra mig. Da de er væk går der 2 min og der
kommer yderligere 2 stykker råvildt der stopper op da de er ud for mig. Vi står og kigger hinanden dybt i
øjnene i 40-50 sekunder og de vælger at vende om og forsvinde samme vej som de kom.
Der er en livlig trafik i luften over os, både af gæs, skalleslugere og hvinænder så den første såt er
forholdsvis hurtig overstået og vi kan begynde og få blodomløbet ned i tæerne igen.

Vi samles igen ved Jens Bjerg Thomsens jagthytte og finder et sted med læ, og får os en bid brød og en kop
kaffe. Dagens 2. såt kommer jeg til at stå langs et pilekrat og da vi går på plads letter der 8-10 bekkasiner i
det våde underlag, og de prøver at komme tilbage flere gange i løbet af såten.

Jeg kigger ud over et forholdsvis åbent område og har et rigtigt fint overblik. Der kommer 1 stykke råvildt
langsomt imod skyttekæden, og det er faktisk næsten helt ude ved en af skytterne inden det vender om og
forsvinder ind i rørskoven igen.
Da 2 såt er overstået er der set 1 ræv og 1 mårhund. Efter en hurtig pause blev det besluttet at tage en sidste
såt. Vi gik alle i bilerne og kørte til Stadilø, hvor skytter og hundefolk igen gik hver sin vej. På vej på post
væltede det frem med råvildt, og der blev talt 7 stykker råvildt.

Jeg blev placeret på et åbent stykke hvor der var blevet høstet rør, men fandt en kile som ikke var blevet
høstet jeg kunne gemme mig bag, der var også lidt læ. Efter 15-20 min kunne vi se hundefolkene der kom
nærmere og de lætter en stor fasankok.

Så bliver der råbt ræv fremad og jeg kan se en stor ræv løbe langs rørene, og hvis den fortsætter kommer den
lige mellem min nabo post og mig, men 40-50 meter før den når frem til os vælger den at gå ind i rørene og
løbe på tværs og en af sideposterne når at sende et skud efter den, dog uden at ramme den.

Da vi er færdige kan vi høre at der også er løbet en ræv bagud uden at man kunne skyde på den. Vi samledes
bagefter hvor Brian takkede for en velafviklet jagt og gjorde status på dagen. Der var set 3 ræve, 1 mårhund,
1 fasankok, 1 sneppe, 1 havørn, 1 skestork, 1 rørdrum og en masse råvildt, gæs, ænder og bekkasiner.
Alt i alt en dejlig dag med en masse oplevelser, selv om det var koldt. Det er kun et spørgsmål om at tage det
rigtige tøj på.
Jeg kan kun anbefale det, da det er en stor naturoplevelse.
Knæk og bræk
Ove Robinson

