
Harejagt på Lolland, et sandt mekka! 

  

Man kan vel kalde det en tradition når man 4 år i streg har været på harejagt med stort set de 

samme jæger og indtil oktober 2015 det samme sted. Min gamle kollega står for det 

praktiske, og er virkelig glad for at være en del af dette, vi ser så mange harer, og oplever et 

fedt sammenhold på trods af antal jæger og at vi kun ses denne ene gang om året.  

Lørdag den 10 oktober skulle jagten stå og som altid var forventningerne høje. De første 3 år 

havde vi været på det samme gods på vest Lolland, men grundet store problemer med 

havørne (de tager harerene hvilket betyder de ikke er ude på markerne i dag timerne), at vi 

skulle prøve et nyt sted. 

De fleste af jægerne stod på den lejede bus i Ikast imens jeg og 4 kammerater havde 

mulighed for at møde dem i Middelfart. Bussen ruller ind på parkeringspladsen kl 04.45 og så 

går turen ellers ned til færgen på Langeland i mod Lolland.  

Efter ca. 45 min kørsel på Lolland så befandt vi os nede på sydsiden, ikke så langt fra Rødby, 

her mødte vi så godsejeren og hans hjælper.  

Parolen lød på at vi måtte skyde harer, fasan, agerhøns, ræv, ænder og gæs. Jægerne blev delt 

i to hold af ca. 20 på hvert hold. Første såt bliver vi som skal gå igennem (skiftes imellem de 

to hold) sat af ude ved et lille dige langs stranden, vi skal over lidt kreaturmarker og 

stubmarker. Såten er i gang og der kommer lidt spredte skud fra driverkæden, harerne ved 

mig og min sidemand holder ikke så hårdt før vi kommer op for enden af den første mark, vi 

har set en gå i sæde så det er bare at håbe den bliver liggende, hvilket den gør, han min side 

mand skyder den da også. For enden er det er bredt hegn og ud for mig en stor åbning, så går 

om og venter på den anden siden, hvis nu de driver noget frem, er da også kun lige kommet 

om på den anden side da en harer kommer fra min højre siden og min første hare for dagen 

ligger der. 

Anden og tredje såt bød ikke på harer til mig, men tredje såt var nu alligevel meget speciel, vi 

skulle over nogle helt nysået marker(de havde kørt og sået da vi kørte forbi ud til første såt), 

så vi havde ikke de vilde forhåbninger, men alt så anderledes ud, da vi var igennem såten. 

Den ene af min kammerater havde gået på den modsatte side af et stort hegn, med god vind, 

hvilket betød at harerne kom ud af hegnet på vores siden, men fik vind, så de løb tilbage 

igennem hegnet over til ham og hans sidemand, så skyder 3 hver, samt skytterne for enden fik 

mange muligheder. 

Min tredje og sidste hare på dagen er et rigtig lucky punch, vi har stået som sideposter og 

skulle falde ind når kæden kom på højde med os, der skete ikke noget i vores side så vi gik og 

snakkede, ca 100 meter før vi når enden er der en harer der tager hele turen forbi kæden på ca 

60 meters afstand, og da jeg går som yderste mand, langs hegnet og hegnet ender ud i en 

markvej der går på tværs, samt at der for enden stod biler og folk, så vælger haren at søge 

imod den markvej, har kun lidt plads at skyde på da, biler osv står i skud retningen, men med 

et kort og kraftigt sving resultere i dagens skud og klapsalver, haren trillede og da jeg 

skridtede ud til den så kom jeg op på 43 skridt. 



Sådan fortsætter dagen og ved afslutningen på dagen så ligger der 60 harer, 7 fasaner, 3 gæs 

og en agerhøne, mine 4 kammerater og jeg skyder 11 harer og en fasan, og kun en af os 

havde ikke mulighed til harer, han skød dog som den eneste fasan. 

En kanon dag og mon ikke vi er klar igen til oktober! 

  
  
  
Med Venlig Hilsen 
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