
Skovens vildt 
AF JusT HoLTEN 

SKOVENS VILDT 

l dette afsnit skal omtales den del af skovens stØrre pattedyr og fugle, som 

er genstand for jagt og betingelse for jagtudøvelse i skovene. Denne egns 

skove har gennem århundreeler været kongernes jagtområde. Både fØr og 

under enevælden havde vildtbanerne stor interesse ikke blot for kongernes 

jagtucløvelse, men også for hoffets forsyning med kØd, idet de kongelige 

skovridere, skovfogeder og dyreskytter efter befaling nedlagde anselige 

mængder af vildt, som af ægtbØnderne blev kØrt til residensstaden. 

Efter den fØrste grundlov blev kongens skove til statsskove, men jagtret

tigheden blev forbeholdt som kongeligt regale. Alle de konstitutionelle 

monarker har da også afholdt jagter i statsskovene, og også de skove der 

omtales her har været udvalgt til konge jagter. 

Den daglige ledelse af jagten er iØvrigt forenet med statsskovenes besty

relse, og • jagten« betyder i denne forbindelse ikke blot beskydning af vildt

standen, men også vildt ets pleje og pasning, fodring i vintertiden, opsyn 

med jagtfredens overholdelse, hvadenten den nu trues eller krænkes af 

mennesker eller dyr, blandt disse sidste fØrst og fremmest fremmede ja

gende hunde, utvivlsomt vildtets værste fjender, der ikke er blevet færre, 

siden området er blevet så stærkt bebygget. 

Det stØrste pattedyr, der lever i disse skove er råvildtet, som findes næ

sten overalt indenfor skovområderne. Den stilfærdige og opmærksomme 

skovvandrer vil ikke sjældent h ave lejlighed til at se dette smukke vildt, 

vel uden tvivl den mest graciøse af Europas hjortearter. Der er ret snævre 

grænser for, hvor meget råvildt der kan trives på et vist areal, uden at vild

tet degenererer, og der er også grænser for, hvor meget råvildt man ønsker 

i skoven, idet det ikke kan nægtes, at det gØr nogen skade ved afbidning 

af unge træers topknopper, såvel som ved råbukkens fejning af opsatsen i 

forårs- og sommertiden. 

En rigtig beskydning af råvi ldtet fordrer et ret nøje kendskab til dets 

antal og til bestandens fordeling efter alder og kØn, for at disse forhold 

kan reguleres, og der tilvejebringes eller vedligeholdes en for bestanden 

gunstig fordeling. 
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Råbuk. 



Haren, der normalt veksler h yppigt ind i og ud a f skove ne, for at sØge 

en stor del af sin fØde p å de dyrkede marker udenfor, er bleve t stedse mere 

få tallig, efterhånden som bebyggelsen langs skoven er skredet frem, og den 

h ar ikke stor betydning som jagtobjekt i skovene. 

Af rovdyrene er ræven uden sammenlign ing det vigtigste. Den findes så 

at sige overalt i vore skove, og den er, set ensidigt fra skovdyrkerens syns

punkt, et ubetinget nyttigt dyr. Erfarne fo lks iagttagelser og videnskabs

mænds systematiske undersØgelser h ar h elt overbevisende klarlagt, at ræ

vens hovedfØde er mus. Om sommeren kan man ofte, n år man forstår a t 

færdes st ille og opmærksomt i terrænet, få rævehvalpe at se, når de er ude 

for at •muse•, deres fØrste forsØg på at skaffe sig den nØdvendige fØde selv, 

det er et indtagende sy n som ingenlunde overgås af selv den allerkæreste 

hundehvalps eller kattekillings barnlige lege. 

Musene, først og fremmest markmusen, må regnes blandt de farligste 

fjender for såvel skovbrugets som agerbrugets frembringelser, og ræven er 

netop disse dyrs værste fj ende. 

At ræven kan tage en hØne og en hareki lling er velke ndt, men det er dog 

et spørgsmål om den ikke betaler godt for disse udskejelser ved at holde 

musene nede på et, trods alt, tå lelig t niveau. H eller ikke med ræve kan et 

jagtrevir dog overfyldes, for bestanden af vilde dyr fØlger nu engang de 

forbundne kars lov. 

SkØnt jagtloven tillader at skyde ræven h ele året rundt, er det ældgam

mel og stadig vedligeholdt tradition indenfor statsskovene a t man ikke 

skyder ræven i yngletiden . R ævejagter afholdes derfor også kun om efter

året og i de tidlige vintermåneder, som tillige er den eneste årst id da skin

det h ar sin fulde værdi. 

Af de små rovdyr findes både skovmår og husmår, om end de er fåtal

lige. Man kan dog undertiden h ave det held at se en skovm år, jage nde 

efter egern eller gravende efter mus. Dette smukke lille rovdyr h ar ganske 

vist været fredet i de sidste tyve år, men den savner si kkert de gode og lune 

skjulesteder, som den fandt i de hule træer , der var ulige h yppigere fØr i 

tiden. 

Også væselen og bruden kan man træffe i skovene, men de er ikke udpræ

gede skovdyr. De er gode musefængere og efterstræbes ikke. 

Grævlingen fØrer en ret ubemærke t tilværelse, den er også i h Øjere grad 

natdyr end de Øvrige rovdyr. Om sommeren mØder man den dog under

tiden, hv is man færdes i skoven omkring solopgang eller solnedgang. Den 
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er et ejendommeligt indolent dyr, der passer sig selv og roder i jorden 

efter rødder, insekter, orme og musereder. Den kender næppe lidenskab 

og er behersket, selv i sin frygt. For mennesket viger den ofte m'ed åben

bar ulyst, betænker sig lidt og lunter roligt af med synlig ærgTelse over at 

være blevet forstyrret i sine planer. 

I tidligere tid var grævlingen ofte ge nstand for jagt, dels for skindets 

skyld, bØrsterne var i sin tid meget sØgt og det bedste materiale til barber

koste, dels på grund af fedtet som anvendtes til smØring af fodtØj og sele

tØj, ja, endog i medicinen. Efterstræbelsen af dette udprægede natdyr var 

da også lettere dengang, da jagten var tilladt dØgnet rundt, mens den nu 

er begrænset t il den tid solen er på himlen. De moderne jagtlove, gummi· 

stØvlerne og de elektriske barbermaskiner har således i fællesskab gjort det 

af med grævlingejagten. 

Af fuglevildt, der naturligt lever og yngler i skovene, og er karakteristiske 

for denne landskabsform, find es kun en art, skovduen, eller rettere ring

duen. Alle skovgæster kender denne fugl h vis hyggelige kurren hyppigt 

hØres i forårs- og forsommertiden, til h en imod hØst. Flyver den ud fra et 

træ, gØr den opmærksom på sin nærværelse ved et lydeligt klask med vin

gerne. Fra hØsten begynder, omtrent samt idig med den lovlige jagttid, op

holder duen sig dagen igennem mest i kornmarkerne, eller endnu hellere 

hvor raps eller ærter er lagt på skår, og langt de fl este af de duer, der ned

lægges på egnen, falder udenfor skovene. 

Om ænder og andejagt kan der være tale, hvor der findes søer i skovene, 

men egentlige skovbeboere er disse svømmefugle ikke. Gråanden kan dog, 

i de år hvor olden eller agern findes i mængde, sØge sin fØde i de gamle 

bØge- og egebevoksninger, der ligger nær vand. 
En udpræget skovfugl, der dog ikke ruger i denne egns skove, men kun 

besøger dem, ofte i stor mængde, i forårets og efterårets træktider, er skov

sneppen. Da sneppen regnes for ædelt vi ldt, værdsat både af jægeren og af 

kØkkenchefen, spiller den nogen rolle som jagtobjekt, selvom det antal der 

nedlægges, er forsvindende lille i forhold til de mængder, der ras ter her på 

gennemrejse. 

Endelig kan man træffe en fuglevildtart, der ikke hØrer til egnens na

turlige fauna, ja end ikke til landets eller til vor verdensdels, nemlig fasa

nen . Den er indfØrt fra Asien og er udsat så mange steder i landet, at den 

findes næsten overalt. Vel nok den eneste vilde fugl, hvis indfØrsel her i 

landet har fØrt til varig tilpasning. I vor egns skove er fasan en ingenlunde 
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talrig, og den der kan se bort fra den fremmedartede Østerlændings mang

lende indfØdsret, kan godt glæde sig over den farveprægtige hane, når han i 

overdådig forårsstemning og parringspragt har taget stade på et stØd eller 

en fældet stamme for bedre at kunne se og ses, lader vingerne vibrere, så 

luften flØjter mellem svingfjerene, og udstØder sit uendeligt uroelodiske 

skrig, som lyder langt bort gennem skoven. 

Sammenlignet med forholdet i mange andre egne af vort land, er dette 

områdes skove ingenlunde vildtrige, men de huser en naturligt afbalance

ret bestand af en række vildtarter i et antal, der er tåleligt for de jorddyr

kende erhverv, og for flere af disse arter er skovene ganske enkelt livsbetin

gelse. 

Jagten drives ikke intensivt, og fØrst og fremmest ikke hyppigt, så der for 

så vidt hersker rolige leveforhold i disse skove, der kommer til at virke 

som reservat til gavn for den naturlige fauna, både indenfor skovens græn

ser og på naboejendommene, og for alle de mennesker, der under deres 

færden i skovområderne kan glæde sig over så megen oprindelig natur så 

nær udenfor den stadig nærmere bygrænse. 

(7.10.1963). 




