
Den naturlige fasan 

 

En dejlig sommeraften og en engageret fortæller var de perfekte rammer for ekskursionen til 

Julianelyst, hvor hovedtemaet for aftenen blev, hvordan vi kan skabe naturlige vilde stammer af 

fasaner baseret på de fugle, vi udsætter. 

 

Tekst og foto: Flemming Østergaard 

 

25 mødte op d. 4. juni til Udvalg for markvildt og naturs aftentur til godset Julianelyst, der ligger 

mellem Skanderborg og Horsens. Her arbejder vildtforvalter Jacob Nørgaard Larsen med meget 

bæredygtig jagt, hvor ejerne afholder få og små jagter, hvor man går på jagt og skyder til det vildt, 

deltagerne og hundene får frem. Der skydes ikke fasanhøner. 

  Det indebærer, at vildtet, specielt fasanerne skal have markerne, hegnene og de små remiser som 

deres naturlige opholdssteder og ikke holde til i skoven, hvad der ellers er almindeligt på de fleste 

jagtvæsener. 

 

 
Hvordan skaber vi naturligt ynglende fasanbestande? Jagthunden stillede også spørgsmålet i nr. 

2/2019. 

 

 

Skrukhøns i marken 

Men hvor skal man begynde? Det spørgsmål havde Jacob Larsen stillet sig selv, da han for fem år 

siden blev ansat. Han forklarede deltagerne i aftenturen, at man først skal have en fasan, der har en 

naturlig yngleadfærd, og det har de fleste af vore udsatte fasaner ikke. Derfor arbejder Jacob meget 

med opdræt med skrukhøns, hvilket han synes er såvel spændende og tidskrævende, men det giver 

gode resultater. 

  Jacob Larsen laver lige nu også forsøg med at få fasaner til selv at yngle i store volierer, og her så 

deltagerne bevis på, at det kan lykkes. 

  Det næste problem er at lære fasanerne, at det er ude i agerlandet, de skal holde til. – Man kan jo 

ikke forvente, at fasaner opdrættet og udsat i skoven pludselig af egen drift skal finde på at søge ud i 

markerne og evt. yngle der, forklarede Jacob. Derfor laver han sit skrukhøneopdræt ude i marken i 



små bure. Når fasanerne så sættes ud fra burene mener han, der er større chancer for, at de vil 

opfatte agerlandet som deres primære biotop. 

 

 
Vildtforvalter Jacob Nørgaard Larsen, Julianelyst, arbejder  

traditionelt skrukhøneopdræt ude i marken, hvor fasanerne  

senere skal færdes 

 

Flere levesteder 

Men opdræt og udsætning med håb om en vild bestand kan ikke lykkes, hvis biotopen ikke er i 

orden. Derfor har man på Julianelyst arbejdet målrettet på at skabe mere agerlandsnatur, lige siden 

Jacob Larsen blev ansat. 

  Der laves faunazoner, gamle hegn klippes ned og markveje etableres blot for at nævne nogle af 

tiltagene. 

  Der blev vist gode eksempler på faunazoner ved hegn med græsbræmmer og blomsterstriber, og 

Jacob Larsen forklarede hvordan og hvorfor han havde fået gamle hegn klippet ned. Markvildtet 

bryder sig ganske enkelt ikke om at være tæt på høje træer, der er udkigsposter for rovfugle. 

  Men hvad med landbrugsdriften? Julianelyst har trods alt over 700 ha jord, så landbrugsdriften 

skal jo også være rimelig effektiv. Her er den unge vildtforvalter også i gang med at tænke i nye 

baner. – Jeg vil for fremtiden tænke langt mere landbrug ind i planeren, forklarer han. Det vil blive 

gjort ved at gøre markarbejdet lettere, og så maskinerne bare kan køre lige ud. Det giver nok en ny 

opdeling af markerne, men også mulighed for at opdele med natur og anvende de ukurante arealer 

til vil vildtplejeformål. 

  Det er også Jacob Larsens håb, at han med tiden kan få skabt så meget agerlandsnatur, at det 

næsten kan passe sig selv, så han ikke behøver lege så meget ”landmand” med plov og såmaskine. 

 



 
 Faunazone med beskåret hegn, en buffer af tuegræsser og en blomsterstribe ind mod 

 afgrøden. 

 

Uden mad og drikke 

Efter små to timer i marken samledes vi i Jagtstuen. Gunnar Jensen havde tændt op i grillen, og der 

var øl og pølser til alle også flere, end de kunne spise. Snakken fortsatte, og klokken blev næsten 

22, inden man brød op. 

  Det havde været en rigtig fin aften, hvor vi alle gik der fra med noget at tænke over efter mødet 

med en ung mand, der virkelig brænder for at gå nye veje i bestræbelsen på at genskabe gode 

markvildtbestande. 

 

 
Jacob Larsen forklarer, at man skærer hegnene ned for at lave tætte hække, der er gode skjul og for 

at undgå høje træer, som markvildtet ikke bryder sig om. 


