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Jagt : Wales

gethin Jones er en vaskeægte waliser. Nok bor han for 
det meste i Moskva, men da vi møder vores vært for den kommende jagt, 
er han hjemme for at arbejde med sit nye rejsebureau Britannia sporting. 
Bureauet skal fortrinsvis formidle jagt i hele storbritannien til et eksklu-
sivt russisk publikum, men pønser også på at tilbyde jagtrejser i Rusland. 
som waliser ønsker gethin Jones desuden ikke mindst at vise, hvilke 
jagtdestinationer hans hjemland har at byde på. 

Jagten begynder før solopgang med en ’morning flight’ efter snepper. 
Vi venter tålmodigt på, at snepperne skal flyve ind til remiserne, men 
skudbetingelserne er ekstremt vanskelige. Man har kun et kort øjeblik 
til at få ram på fuglene, når de kommer ind over trætoppene. De første 
par fugle overrasker os da også, men herefter går det bedre. 

Fortræffeligt selskab
Vi er på llyn-halvøen i det nordlige Wales, hvor landskabet er præget af 
mange mindre gårde, men her er selvfølgelig også større ’estates’. Jagtre-
viret, der indtil 2010 tilhørte den lokale lord Newborough, drives i dag 
som et professionelt revir, og her skal vi nu på jagt for stående hund. Vi 
begynder med at gå igennem en stor mose efter bekkasiner, men støder 
mest på snepper og enkelte fasaner. Desværre er vinden ufordelagtig, og 
bekkasinerne flyver op, inden hunden – som er en af de mest præmierede 
i Wales – når frem. 

Vejret er imidlertid pragtfuldt, landskabet skønt og selskabet fortræf-
feligt. selv om vi kun får skudt et par bekkasiner, får vi suppleret med 
både snepper, fasaner og en enkel and. alt i alt bliver det til en vidunder-
lig jagtdag! 

til sidst slutter vi af med et andetræk, hvor vi dog vælger at nyde sy-
net frem for at skyde mere. Denne taktik giver også en kærkommen lej-
lighed til at få lommelærken frem og gang i røverhistorierne.  

Keltisk jagt
Wales er et område helt for sig selv med en bjergrig natur, som englænderne må kigge 

langt efter. Befolkningen, der stammer fra de gamle keltere, er selvstændige, men 
venlige, så der er lagt op til en jagt ud over det sædvanlige, da vi bliver inviteret til 

Storbritanniens midte for at nedlægge skovsnepper, bekkasiner, fasaner og agerhøns. 

Tekst: Ragnar R. Jørgensen / Foto: Melissa Volpi

En ung engelsk gentleman på jagt i Wales.  
Det er dejligt at se, at der værnes om  
jagtkulturen i Storbritannien. 

De walisiske småbyer i Snowdonia er stemningsfulde og 
giver mange muligheder for gode drikkepauser. 
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Høje fasaner og skudstærke snepper

Den næste dag begynder vi igen med et morgentræk på snepper, og der-
efter deltager vi på en ’driven shoot’ efter fasaner, agerhøne og flere snep-
per. selskabet er en blanding af walisere og englændere, og tonen er frisk, 
men hjertelig. Jagten består af fem såter, og der skydes godt 40 fugle mel-
lem os otte skytter – både høje fasaner, hurtige agerhøns og ’skudstærke’ 
snepper. Jagten minder på mange måder om en dansk fuglejagt, men det 
kuperede terrænet gør en kæmpe forskel, både æstetisk og jagtmæssigt. 

Maden i Wales minder meget om det engelske køkken, men med et 
større indslag af lam. Jagtfrokosten er dog en særdeles afslappet affære 
med en ’porc pot roast’ den første dag og en ’beef pot roast’ den anden. 
Begge gange bliver kødet serveret i en luftig bolle, hvor vi kan supplere 
med lidt grønt samt sennep eller peberrod. Intet prætentiøst, men van-
vittigt lækkert efter en kold jagtdag. 

Smalle veje og rhododendronskove 
som mange andre steder på de britiske øer er vejene i Wales helt grotesk 
smalle. læg hertil stenmure på op til et par meters højde langs kanterne 
samt kørsel i den forkerte side af vejen, og man gør sig instinktivt klar 
til at bremse godt op i sving. Man kan snildt regne med en ridse eller 
to, hvis man er for ivrig, men til gengæld skal man ikke frygte at køre 
ned i en grøft. 

Walisiske hundeførere med karakter 
og en dejlig frisk omgangstone. 

Vores vært Gethin Jones fra 
Britannia Sporting. 
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Den megen efeu og rododendron i områdets skove gør landskabet 
grønt, selv her midt om vinteren. Husene er bygget af sten, og man får 
virkelig en fornemmelse af, at tiden har stået stille i de små byer. Indu-
stri er der ikke meget af, og man undrer sig over, hvad befolkningen 
lever af. svaret hertil er for det meste turisme. 

alle beboere taler engelsk, mens kun cirka 28 procent af befolkningen 
på tre millioner mennesker taler walisisk. sproget er imidlertid i kon-
stant fremgang, efter det for blot 100 år siden var tæt på at uddø. Om-
rådet omkring llyn-halvøen og snowdon er det sted i Wales, hvor flest 
taler landets oprindelige sprog, og man skal her forvente, at alle hilser 
og begynder en samtale på walisisk frem for engelsk. Når det er klart, at 
man ikke forstår, hvad de lokale siger, slår de over i fejlfri engelsk, ofte 
med en kraftig, attraktiv accent. 

Meget andet i området
I det nordlige Wales ligger nationalparken snowdonia med Wales’ høje-
ste bjerg, snowdon, på 1.085 meter. For de historieinteresserede er her 
flere imponerende middelalderborge. Den nærmeste større engelske by 
er Chester, som med sine mange bindingsværkshuse er pragtfuld, og lidt 
længere nordpå ligger liverpool og Manchester. Der går direkte fly fra 
København til Manchester, og fra lufthavnen kan man tage toget til Ban-
gor, men Brittania sporting tilbyder også at hente kunder i både Manche-
ster og london. 

Man skal således ikke lade sig afskrække af logistiske problemer, hvis 
man er på udkig efter et nyt jagtområde, der kan garantere godt selskab, 
skøn natur og udfordrende fugle. Wales og de stolte indbyggere byder på 
en livgivende ro, som man gerne vil rejse efter. –––

For mere information: www.britanniasporting.comJagtredaktøren aflader efter en svedig tur i mosen. 

En meget glad walisisk jæger med sine fine snepper.  
På denne såt blev der i alt skudt fem snepper. 


