natur

Falkene får luft under vingerne
Af Søren Olsen
redaktion@nordjyske.dk

M

ange danske jægere
betragter september
som et af årets højdepunkter, for da
skydes jagtsæsonen på hjorte,
ræve og en lang række andefugle
i gang. Det sker ofte med hornmusik, glammende hunde og en
lille bitter til halsen. Sådan var
det også i år. Og så alligevel var
denne jagtsæsons begyndelse
lidt anderledes.
For første gang i et halvt århundrede har en lille gruppe jægere nemlig kunnet dyrke deres
jagtform i den danske natur. Det
er falkonererne, som går på jagt
med deres rovfugl i stedet for et
gevær. Den såkaldte falkejagt
har været forbudt siden 1967,
men med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens
underskrivning af ”Bekendtgørelse om jagt og regulering ved
brug af rovfugle” er denne ældgamle jagtform igen blevet tilladt.
En af dem, der er glade for
denne mulighed, er Preben
Schøpzinsky fra Himmerland,
som har Nordjysk Falkonertjeneste. Det er en virksomhed, der tilbyder bekæmpelse af blandt andet gæs, måger, krager og spurve
på marker, i frugtplantager, i
lufthavne og ved bebyggelser og
institutioner. Men da jagt med
rovfugle ikke har været tilladt,
har selv en regulering været vanskelig, fortæller den nordjyske
falkoner.
Rovfugle mod fugleplager
- Mange steder plages beboere af
larmende flokke af råger og måger næsten døgnet rundt. I nogle
byer optræder duer i store flokke, til stor gene for mange, både
på grund af det svineri, der opstår, hvor duerne har deres nattesæde, men også ved deres
evindelige kurren, som starter
meget tidligt om morgenen.
- Og mælkeproducenter har
store problemer med stære og alliker i deres staldmiljøer. Med
specialtrænede rovfugle kan
man stresse og skræmme disse
fugle væk, men da rovfuglen ikke
må slå en anden fugl ihjel, så sætter det nogle begrænsninger i bekæmpelsen af de plagsomme
fugle. Desuden har det været et
ønske for mange danske falkonerer, at de kunne gå på jagt med
deres rovfugle her i Danmark, så
de ikke behøvede at tage til udlandet. Alt dette bliver nu indfriet med den nye bekendtgørelse,
fortæller Preben Schøpzinsky.
I årtier har falkonererne og deres foreninger kæmpet for at få
lov til at gå på falkejagt, mens ornitologer, naturfredningsfolk og
dyreværnsfolk har været stærkt
imod - og stadig er det. I årtier

har falkonererne talt og skrevet
om deres sag til Vildtforvaltningsrådet, Friluftsrådet, styrelser i miljøministeriet og de skiftende miljøministre. Men alt
sammen uden held.
Indtil sidste år, hvor Preben
Schøpzinsky fik en snak med politikeren Pia Adelsteen om de begrænsninger, der findes for brug
af rovfugle. Hun er miljøordfører
for Dansk Folkeparti og formand
for Folketingets miljø- og fødevareudvalg og synes, at jagt med
rovfugle er en god ide. Et større
lovmaskineri blev sat i gang, og
den nye bekendtgørelse kunne
så træde i kraft fra 1. september
2018.
- Fantastisk livsbekræftende
At det skulle blive den 69-årige
Preben Schøpzinsky fra Farsø i
Vesthimmerland, der løste den
gordiske knude omkring falkejagt, kommer bag på ham selv.
Han er ikke en del af det organiserede falkonermiljø og har kun
haft rovfugle i nogle få år. Han
har for tiden to amerikanske harrishøge, og så en ung duehøg fra
en opdrætter i Tyskland, som
han er ved at ansøge om lov til at
beholde.
- Min interesse for rovfugle går
tilbage til min barndom i
1950’erne og stammer oprindelig fra min farfar, Anders Nielsen. Han havde tre spurvehøge,
de var alle hunner, som han
brugte til jagt på agerhøns. Han
var vist den eneste i Nordjylland,
der gjorde det, og jeg lærte en
masse om jagt og det at holde
rovfugle af ham. Men først da jeg
som 60-årig blev førtidspensionist på grund af sygdom, tænkte
jeg, at nu skulle det være, det
med rovfugle. Det er fantastisk
livsbekræftende, og jeg har ikke
fortrudt et eneste sekund, siger
Preben Schøpzinsky.
Ifølge det såkaldte høringsnotat (der følger med bekendtgørelsen) har der fra flere sider været et ønske om, at den nye tilladelse til falkejagt skulle være en
forsøgsordning. Men det har miljø- og fødevareministeriet afvist.
Tilladelsen skal dog evalueres efter fire år, så man kan vurdere,
om reglerne skal videreføres.
Nye falkonerer skal naturligvis
have et jagttegn, og desuden skal
de bestå en skriftlig falkonerprøve.
Det fremgår noget overraskende af høringsnotatet, at der forventes et lovforslag om ændring
af jagt- og vildtforvaltningsloven, så det bliver muligt at ændre
fugleholdsbekendtgørelsen for
at give mulighed for nye hold af
bilag 1-arter. Det betyder, at nye
falkonerer kan anskaffe sig danske arter som duehøg og vandrefalk, hvilket ikke er muligt i dag.
Det bliver lidt af en gavebod for
danske rovfugleholdere.

Efter 50
års forbud er
jagt med rovfugle
blevet tilladt

Slagfalken er blandt de rovfugle, falkonererne er glade for at bruge til jagt.
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Edith Wenzel fra Falkonergården i Nordsjælland med en lannerfalk. Hun glæder sig over, at falkejagt nu er tilladt.

Den amerikanske harrishøg er populær blandt de
falkonerer, der ikke har nogen danske rovfugle.

Falkonerer

DISSE ARTER må falkonerer jage eller regulere:
bramgæs, krager, råger, husskader, måger, svømmeænder, troldænder, taffelænder, hønsefugle, vadefugle, duer, blishøns, harer og vildkaniner.
DE ROVFUGLE, der anvendes af falkonerer, skal tilhøre
falke- eller høgefamilien (Accipitridae og Falconidae), og hybrider af rovfugle må ikke anvendes.

En ung duehøg. Duehøge er supergode til både jagt og regulering.
Foto: Preben Schøpzinsky
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