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– en jaktmetod där hela 
årets avskjutning 

klaras på 
en dag!

Bewegungsjakt är en metod som ibland 
används i Tyskland. JJ:s Mikael Grennard 
har tillsammans med jaktfilmsproducen
ten Mikael Tham deltagit i en sådan jakt 
i ett statligt revir i det forna Östtyskland. 
 Jakten bedrevs på tidigare militära 
träningsområden som jagas en gång per 
år. Bland kaserner och skjutbanor finns 
en viltstam som inte skäms för sig.

Bewegungsjakt
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VID EN 
BEWEGUNGSJAKT 
DELTAR I REGEL 

ETT 70-TAL 
JÄGARE.
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gränsande till Polen, ett par 
dagar i december 2008. 

Jakten bedrivs i huvudsak på 
militära övningsområden där 
man normalt inte har tillträde. 
På dessa revir återfinns det mest 
vanliga klövviltet. På listan över 
tillåtet vilt återfinns mufflon, 
vildsvin, kronvilt, dovvilt, rådjur 
och räv. Allt vilt är kostnads
fritt så länge det inte gäller 
större troféer. Vid en liknande 

förvaltning. Men klimatföränd
ringar tillsammans med energi
odlade grödor, som majs, har 
gjort att det på sina ställen gått 
dem ur händerna. Inom flera 
områden tar man den tilltagande 
stammen på djupaste allvar och 
har flera olika åtgärdspaket. 

Allmän jakt
Dessa förvaltningar erbjuder 
ibland jakter till tyskar för en 

jakt 2007 hade vi även varg i 
pass vilket även i Tyskland är 
ett strängeligen fredat vilt.

Bewegungsjakt
– Sedan ett 20tal år bedriver 
man inom större förvaltningar 
det man kallar bewegungsjakt. 
En ny metod för att med kon cen
trerade insatser göra ett större 
viltuttag vid några få enstaka 
tillfällen, berättar Christoph. 

låg kostnad. Men med goda 
kontakter kan även utländska 
jägare få chansen. Christoph 
Petersen är en engagerad och 
kunnig tysk jägare som vi sedan 
länge utbytt jakter med. Genom 
mycket goda kontakter inom 
det tyska skogsväsendet deltar 
Christoph i ett flertal stora 
jakter varje år.

Vi besökte en Forstamt (re
gion kontor) vid Östersjökusten, 

– Om förvaltarna ensamma 
skulle sköta jakten skulle hela 
deras vardag åtgå till detta. 
Denna metod har även provats 
på flera håll i Sverige i olika va
rianter, med varierande resultat.

– Metoden bygger på att man 
jagar av ett större område om   
1 000 hektar eller mer, fortsätter 
Christoph. 

– Området bör inte genom
kor sas av större vägar eller 

M ycket av den jakt som 
bedrivs i Tyskland 
genomförs på offentligt 

disponerad mark. Drygt 50 pro
cent av marken ägs av stat eller 
respektive Bundesland, ungefär 
motsvarande våra länsstyrelser. 

Det normala inom tysk 
skogs förvaltning är att samma 
person, eller organisation, 
ansvarar för både det skogliga 
och det jaktliga. Med andra ord 
råder inte en konflikt mellan 
dessa utan förvaltaren har som 
uppdrag att optimera både jakt 
och skogsbruk. 

Lagstiftning
Däremot är det i tysk lag så att 
jakträttsinnehavaren är eko
nomiskt skyldig för uppkomna 
jordbruksskador. En nog så 
be svärlig sits då man i Tyskland 
i dag upplever en tilltagande 
vildsvinsstam som anses okon
trollerbar. 

Vi har länge, och på bra 
grunder, betraktat tyskar som 
framstående vad gäller viltsvins

”Vildsvinsstammen är på väg 
att gå tyskarna ur händerna!”

Från denna typ 
av små flyttbara 
torn bedrivs 
bewegungsjakt.

I en blandskog 
kommer ett 
ensamt handjur 
tillsammans 
med en wachtel. 
Hunden ligger 
dock ständigt för 
nära för att ett 
säkert skott ska 
kunna avlossas.
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i Mikaels ansikte då man inte 
kände galtens flyktriktning. 

Men när hundföraren och 
hunden fått arbeta en stund i 
området hittades spår med blod. 
Galten spårades långt in i ett 
träsk innan eftersöket bröts på 
grund av mörker. Det är endast 
i ytterst sällsynta fall som en 
kontinental eftersöksjägare gör 
eftersök i mörker. Eftersöket 
vidtog nästa dag och galten 
återfanns vid liv i träsket.  

Hedrar viltet
Efter varje jaktdag samlas alla 
jägare vid samlingsplatsen. 
Vanligtvis har jaktorganisatören 
tagit dit en grillvagn och man 

serverar korvar och kotletter på 
alla ledder och bredder. Givetvis 
finns även öl och glüwein, tysk 
glögg, också. 

När allt vilt är bärgat läggs en 
parad noggrant upp med alla vilt 

i fallande ordning. Alla jägare 
tackas, skyttarna ropas fram och 
tackas särskilt med grankvist och 
handslag. Som avslutning har 
man hornblåsare som blåser för 
allt fallet vilt i tur och ordning.•

VILT
receptet
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järnväg. Skyttarna står tätt, 
men strate giskt placerade i torn. 
Inga hund förare rör sig i såten, 
dessa står också i torn, hundar
na ska i stället jobba självstän
digt i området. Ordet bewegung 
betyder egentligen rörelse och 
kommer av att viltet ska vara i 
rörelse genom såten.

Uppemot ett 70tal jägare kan 

vara med på en sådan här jakt, 
av dem är ett 30tal hundförare. 

Endast kortdrivare
Hundarna som används är alltid 
kortdrivare, ofta wachtelhundar 
eller tyska jaktterrier, som ska 
ta upp vilt i en del av såten. 
När de sedan släpper viltet ska 
det vara inne i en annan hunds 
arbetsområde, som sedan i sin 
tur driver det vidare en bit in i 
nästa område.

Jaktformen brukas normalt 
högst en gång per jaktår på ett 
revir då störningen för viltet är 
stor. Metoden kräver omfat
tande planering och genomför
andet är en logistisk övning i 
storformat när 70 man ska ut i 
skogen. 

Tre intensiva timmar
– Som vi säger i Tyskland jagar 
man mot tiden, berättar Chris
toph. Det innebär att hund

förarna släpper sina hundar 
kl 09.00 och klockan 12.00 
är det ”hahnrue”, det vill säga 
skottförbud. 

Den jägare som har lite tur 
och hamnar ”i smöret” mellan 
flera duktiga hundar i en viltrik 
såt har inte långtråkigt. Ofta 
rullar det in vilt i olika ”vågor” 
under de tre timmarna på pass. 

– En av de viktiga grundtan
karna från utvecklarna av me
toden är att det ska vara ett sätt 
att säkert och effektivt beskatta 
viltstammarna, fortsätter vår 
tyske vän. Alla skyttar är med
vetna om att man inte behöver 
slänga skott efter ett flyende vilt. 
Det kommer med stor sannolik
het att exponera sig för någon 
annan skytt som kanske får ett 
bättre läge. Själv kan du vänta 
och hoppas på ett bättre läge.

Faller mycket vilt
Det kan falla mycket vilt under 
en bewegungsjakt. Inte bara för 
att man tar ut hela årets beskatt
ning vid ett tillfälle. Precis som 
med all jakt går det bra kan det 
gå ruskigt bra. 

Under en av jakterna för två år 
sedan föll 127 kronvilt på en dag, 
ett minst sagt anmärknings värt 
resultat. Normalt ligger ett 60tal 
vilt på paraden i detta revir.

Men det kan naturligtvis även 
bli mindre lyckade resultat.

Hög status
På kontinenten har de specia
liserade eftersöksjägarna länge 
haft ett mycket högt anseende. 
Till en bewegungsjakt har orga
nisatören givetvis bjudit in ett 
flertal ur denna högaktade skara.

JJ och Mikael Tham följde 
med en av eftersöksjägarna 
under eftersöket på en stor galt 
som påskjutits. Skottplatsunder
sökningen gav absolut ingenting 
och det syntes ett visst tvivel 

Det kan falla 
mycket vilt 
på så här 
stora jakter.

Eftersöksjägaren och hund i full utrustning för eftersök.

Jaktorgani
sationen ser 
alltid till att 

det finns mat 
för alla hung

riga jägare.


