
På rågejagt 

 
Færdes man ude i nærheden af rågekolonierne i disse dage, så kan man 

undertiden gennem rågelarmen høre små skarpe smæld – så er der 

jægere på jagt. 

Torsdag d. 16. maj kl. 9.30 mødtes jeg med Henning Madsen og hunden 

Mille for at følge dem på formiddagens jagt på rågeunger. Senere stødte 

jagtfællen Henry Elgaard til. De har jagten i den lille, kommunale skov 

mellem Egehovedet og Varmeværket.  

Henning og/eller Henry kommer to gange om dagen i den lille skov for at 

skyde rågeunger. Det er tilladt at skyde rågeunger i perioden fra 1. maj 

til 15. juni. Det sker for at regulere rågebestanden, så rågekolonierne 

ikke skal brede sig uhæmmet. I det lille stykke skov er der 40-50 

rågereder, og i hver rede lægger rågen ca. 4 æg. Æggene klækkes med 

2-3 dages mellemrum, så ungerne bliver ikke flyvefærdige på én gang.  



Den del af skoven, der ligger ned mod Egehovedet, er temmelig åben. 

Kommunen har fældet en del træer, og resten er hovedsagelig 

asketræer, der ikke har fået blade endnu. Her er der god udsigt til 

rågerederne. I den nordlige del er der derimod mange bøgetræer, så her 

er det sværere at se rederne. 

   

Når ungerne er ca. 5 uger, er de flyvefærdige. På det tidspunkt lokker 

forældrene dem til at komme ud af rederne og ned på jorden, for det er 

lettere at fodre dem der. Men inden ungerne når så langt, slår Henning 

til. Han ved hvor rederne er, og hvornår han sidst har skudt en unge i en 

rede.  

Rederne er placeret øverst i de højeste træer, så det skal ikke blæse ret 

meget, før det bliver svært at holde sigte på byttet. Men de fleste gange 

får Henning ram på ungen i første skud. Og Mille er meget opmærksom 

og får fat i ungen, næsten før den rammer jorden rammer jorden, og 

bringer den tilbage til Henning.  

Mille er en gul labrador retriever på 12 år, og den er Ulla og Sørens hund. 

Henning har ikke selv hund mere, derfor låner han Mille, når Søren ikke 

selv har brug for den. Selvom Henry og Henning er oppe i årene, mener 

de, at Mille er ældst, når man regner 1 hundeår for 7 menneskeår. 

 



   

Henning startede dagens rundvisning i den åbne del af skoven, men 

sluttede af blandt bøgetræerne. Her var det ganske svært at få øje på 

rederne, kun når vinden fik grenene til at bevæge sig, kunne man skimte 

en rede af og til. Når der ikke er fri udsigt til trætoppene, afslører rågerne 

selv deres reder, for så er der masser af fuglelort på planterne i 

skovbunden. Trods de vanskelige forhold lykkedes det dog at ramme en 

fugl her også. Formiddagens høst var 5 rågeunger. Om eftermiddagen 

blev det til 8 mere.  

For at forhindre rågebestanden i at vokse uhæmmet skal der skydes 2-3 

unger pr. rede. Henning siger, at det ville være ideelt at skyde 100 unger 

i sæsonen i det lille stykke skov. Men han tror, at det kun bliver ca. 60 

pga. bøgetræerne, der dækker for rederne. Bøgetræerne er også årsagen 

til, at der skydes så få rågeunger i skoven omkring Vestergade. Den skov 

tilhører Rathlousdal, og jagten er lejet ud til et andet konsortium. 

Torsdag den 16. maj var i øvrigt en travl dag for Henning. Bukkejagten 

gik ind den dag, så Henning mødte på jagt på Gersdorffslund ved 

solopgang. Derefter var han på rågejagt formiddag og eftermiddag, og 

bukkejagt igen inden solnedgang. 

Det var en udbytterig dag for undertegnede på flere måder. Dagens høst 

blev leveret på adressen klar til tilberedning. Tak for en fin oplevelse! 
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