BILAG 4
Demonstration af falkejagt på Femern 27. oktober 2004
Deltagere:
Frank Skaarup Hansen, falkonér
Tage Jessen, falkonér
Louis Jessen, falkonér
Pernille Hansen, falkonér
Morten Møller, falkonér
Alois Musolf, lokal tysk falkonér
Leif Engsbye, DJ
Lars Gudmand Pedersen, SNS
Karsten Due Jensen, SNS
Maj Munk, SNS
Folmer Hjorth Kristensen, DN
Knud N. Flensted, DOF
På jagten deltog ovennævnte + 5 vandrefalke og 4 jagthunde. Falkene fremstod flotte og med
velplejede fjerdragt.
Jagten foregik i åbent agerland uden hegn og bevoksninger med vintersæd og vinterraps samt
enkelte småsøer og delvis tørlagtevandhuller. Jagten var opdelt i 5 jagter, én med hver falk. Jagten
foregik på ænder og agerhøns hvoraf der var udsat 200 i slutningen af august. Af andet jagtbart vildt
blev bl.a. set rådyr, mange harer, fasaner, ringduer og måger.
Falkene var transporteret i bil fra deres hjem i henholdsvis Jylland (1) og på Sjælland (4).
Transporten var forgået siddende på en siddepind med polstret overkant fastgjort på
hundetransportburene med fodrem fastgjort til buret og med hætter på. Over endnu længere afstande
kan falke transporteres i mindre transportbure uden hætter, idet hætterne kan gøre det vanskeligt for
falkene at gylpe, hvilket de typisk gør én gang i døgnet, 12-24 timer efter seneste måltid. Efter
ankomsten fik falkene lov til at bade og drikke. De sad på blokken fastgjort med fodrem. Blokken
er en lav pæl eller klods med påmonteret siddemåtte. Falkene havde ikke fået (fuldt) måltid dagen
før jagten og ej heller på selve jagtdagen, så de skulle være velmotiveret for jagt.
Inden jagten var der varm suppe til frokost på kroen.
Jagt 1
Der blev taget opstilling ved mindre sø, hvor der forinden var konstateret en mindre flok ænder.
Louis Jessens vandrefalk (hun fra 2002) blev sluppet og den ”strakte vinger” over et areal på ca.
3kvadratkilometer (ca. 1 km afstand fra falkoneren, udmålt på kort efterfølgende). Efter
sonderingen lagde falken an til angreb i et langt glid ned mod Louis Jessen og hunden, der nu løb
frem mod søen. Ænderne, bl.a. 3 gråænder, fløj op, og falken stødte en gråand han til jorden. Falken
slog igen mod gråanden og holdt den fast med kløerne indtil falkoneren straks kom frem og aflivede
den med kniv. Gråanden var en gammel han, og den var omtrent på størrelse med falken. En mindre
and ville falken normalt kunne dræbe selv i første slag, oplyste falkonererne. Falken åd en del af
halsen og det øverste bryst på gråanden, og fik derefter serveret hjerte og bryst fra en friskslagtet
tamdue, der er falkenes livret.

Jagt 2
Hunden tog stand i randen af en rapsmark. Tage Jessens vandrefalk (han fra 1996) blev sluppet og
den strakte vinger. Herefter angreb den i et langt glid. Pludselig fløj nogle agerhøns op lidt fra de
fugle som hunden havde taget stand for, og hunden avancerede nu (for tidligt), og falken slog efter
de ”forkerte” agerhøns og fejlede sit angreb. Falkoneren var ikke opmærksom herpå, og så ikke
falken slå den ”forkerte” agerhøne. I alt 20-30 agerhøns lettede og spredtes i flere retninger.
Herefter tog falken en længere afstikker og kunne ikke motiveres til ny jagt, selv om hundene
hurtigt tog stand igen. Efter ca. 10-15 minutter, hvor falkoneren kaldte og svingede med
falkelokken kom falken retur fra vest og blev taget på falkelokken. Den blev affodret og kom retur i
bilen.
Jagt 3
Hunden havde taget stand igen og Tage Jessens vandrefalk (hun fra 1996) blev sluppet og strakte
vinger. Da falken angreb og hunden avancerede, slog falken en agerhøne. Agerhønen blev ramt,
men undslap. Falken vendte og slog ned hvor agerhønen sad på jorden, men atter fløj agerhønen op
og baskede ca. 5 meter hen mod en mindre bevoksning/vandhul. Hunden blev atter sendt på
søgning. Hunden tog stand ca. 80-100 meter fra agerhønens tilflugtssted og vi håbede at det var den
skadede agerhøne der var fundet. Atter blev hunden kommanderet frem. En agerhøne fløj op og
efter 50-75 meters flyvning blev den slået af falken. Falken fik fat i agerhønen og med et kraftigt
bid i halsen blev agerhønen aflivet og falken åd hovedet på stedet. Herefter blev falken affodret med
friskslagtet tamdue.
Der var delte meninger om hvor vidt det var den tilskadekomne agerhøne der var fundet og aflivet i
anden omgang, eller det var en ny.
Herefter kaffepause ved bilerne.
Jagt 4
Hunden tog stand og Frank Skaarup Hansens vandrefalk (hun fra 2001) blev sluppet. Den strakte
vinger, men mistede hurtigt motivationen og søgte ind på en naboejendom, hvor den satte sig på
tagryggen. Her sad den minimum 20-25 minutter, mens falkoneren forsøgte at hidkalde den med
kalden og svingen med falkelokken. Først da Frank var næsten helt oppe ved huset kom den ned på
falkelokken og blev affodret inden den kom retur i bilen.

Jagt 5
Hunden søgte og tog stand ude i nærheden af den nødstedte agerhøne fra jagt 3. Hunden tog stand
og Tage Jessens vandrefalk (han fra 2003) blev sluppet. Falken strakte vinger og kom ind i et fladt
angreb. Hunden og Tage Jessen avancerede og jog en halvdårligt flyvende agerhøne op. Det var
formodentlig den skadede agerhøne der undslap på jagt 3. Falken slog den men fik ikke ordentlig
fat i agerhønen, der atter baskede videre. Falken angreb igen, men blev forvirret af en opspringende
hare. Hunden kom løbende og apporterede agerhønen. Herefter kom Tage Jessen til og aflivede
agerhønen. Hvis det var den skadede agerhøne fra jagt 3, var der gået 1,5 time siden den blev ramt
første gang af falken. Falken åd hovedet af agerhønen, hvorefter den blev affodret med frisk due og
kom retur i bilen.
Kort før solnedgang var der vildtparade med en udfarvet mindst 1 år gammel gråand og to unge
agerhøns uden hoved.

I dagens løb var det tankevækkende, at falkonerens fascination ved falkejagt primært retter sig mod
falkene (våbnet) og ikke så meget imod byttet. Ved almindelig jagt er det almindeligvis udover
evnen til at ramme også byttedyret (hjorten, ræven, fasanen, sneppen) der vækker beundring og
fascination. For falkonererne er det ikke mindst den dramatiske kamp mellem falk og bytte der er
jagtens højdepunkt.
Herefter var der aftensmad på kroen.
Hele jagten foregik i flot og klart vejr. Det var et hyggeligt selskab og selv om holdningerne var
delte, var tonen god og ligefrem. Alt i alt en glimrende demonstration af falkejagtens form og
væsen.

Knud N. Flensted
28. oktober 2004

