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Jagt : Mauritius 

På Jagt 
i Paradis

Tekst:  Ragnar M. Jørgensen

i sensommeren drog jeg til Mauritius sammen med gode kam-
merater fra det sydafrikanske bureau Jensens safaris. Vi var 
blevet lokket på ’afveje’ til paradisøen af vores mauritiske ven 
ivan Charoux, der siden barnsben har jaget og fisket alt, der 

kan jages og fiskes på og omkring Mauritius. ivan lovede os fanta-
stiske jagt- og naturoplevelser, og vi fik langt mere, end vi havde 
turdet håbe på. 

drivjagt er uden sammenligning den vigtigste jagtform på øen, 
der ligger 900 km øst for Madagaskar og er lidt mindre end Fyn. i 
drivjagt samles familie, venner og kolleger for at dele oplevelser og 
knytte sociale bånd på tværs af alder og race.

Vi samledes til morgenkaffe på en smukt beliggende ejendom 
med udsigt over grand Port, hvor franskmændene i 1810 vandt et 
søslag over den engelske flåde. På trods af sejren måtte Mauritius tre 
måneder senere kapitulere til englænderne, som derefter regerede 
øen frem til dens selvstændighed i 1968. det officielle sprog er en-
gelsk, men reelt er fællessproget på øen stadig fransk, selvom det nu 
er mere end 200 år siden, Mauritius forlod det franske imperium. 

Revir på 2.300 hektar
til morgensamlingen bød jagtherren arnaud dalais alle velkomne 
og holdt parole. derpå kørte vi til jagtreviret, som lå fem km inde i 
landet, for at blive sat af på vores poster. de i alt 52 jægere blev pla-
ceret i jagttårne, der var fordelt ud over et 2.300 hektar stort revir. 
Både jeg og de sydafrikanske venner måtte hver skyde en spidshjort, 
en hind og et vildsvin. Vildsvinene er betragtelig mindre og ikke lige 
så temperamentsfulde som dem, vi kender fra Europa.

skellet mellem os var diskret markeret med nogle pinde, således 
at vi ikke kom til at skyde på det samme dyr. der var ca. 250 meter 
mellem jagttårnene, men uden at vi kunne se hinanden. til gen-
gæld kunne vi se hinandens vildt ude på det åbne overdrev, hvilket 
virkelig berigede jagtoplevelsen. 

Luxury aficionados lagde ud med at skyde et noget blegt vildsvin, 
inden drevet overhovedet var kommet i nærheden af os. Kort tid 
efter forregnede endnu et vildsvin sig, hvorpå vores sydafrikanske 
venner skød en stor hind. da de havde skudt deres kvote af dyr, 
fik vi telefonisk lov til at skyde ind på det sydafrikanske område, 
hvilket gjorde, at vi også nedlagde en hind. i alt blev der nedlagt 
43 rusadyr, hvoraf de syv var store hjorte, og dertil fik vi skudt ti 
vildsvin.

Få forbinder Mauritius med jagt, men øen har faktisk en 300 år gammel  
tradition. At jage rusahjorte i tropeparadiset er forbundet med både prestige  

og klasse, så vores udsendte takkede ja, da han blev indbudt til jagt  
af familieoverhovedet i en af øens ældste franske familier. 

Mauritius er tropeøen, hvor du kan nyde stranden 
og solen hele morgenen for at afslutte dagen med 
en pürsch på rusahjorte. 
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Jagt : Mauritius 

Lux Resorts tilbyder en række luksuriøse resorts, som 
alle har deres eget særpræg. Lux Le Morne ligger 
smukt ved foden af Le Morne Brabant-klippen.
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Jagt : Mauritius 

 
Høj moral og håndfaste regler
der råder en særdeles stærk jagtkultur på Mauritius, hvor etik og 
sikkerhed er helt i top. af sikkerhedsgrunde blev alle vi jægere pla-
ceret i jagttårne, og alle driverne var iført orange veste. tilrettelæg-
gelsen og eksekveringen var helt uden mangler. driverne ankom 
samtidig og holdt tilsyneladende linjen på trods af den tætte skov 
og det stejle terræn – noget, vi kunne tage ved lære af herhjemme! 

skulle en jæger desuden komme til at skyde f.eks. en for lille 
rusahjort, kunne konsekvensen være flere års karantæne fra at 
skyde flere trofæbærende hjorte.

til den efterfølgende frokost holdt en af jægerne en ærbødig tale, 
hvori han fortalte, hvor glad han var over, at han nu havde overstå-
et to års karantæne efter netop en sådan forseelse. Nogle uger tidli-
gere var en anden jæger blevet tildelt fire års karantæne for en lig-
nende fejl. Man skal derfor tænke sig godt om, inden man trykker 
på aftrækkeren. selvom man får en meget alvorlig reprimande, er 
man dog stadig en del af fællesskabet og deltager fortsat i jagterne. 

til frokost fik vi først en udsøgt fisk i mayonnaise. Herpå fik vi 
rusahjort med sød rodfrugtpuré, og til dessert en budding med fri-
ske frugter – det hele behørigt ledsaget af dejlige franske vine. der 
var en håndfuld taler, en fællessang på fransk og afslutningsvis ci-
garrygning og gt’s, hvilket fuldendte oplevelsen. Omgangstonen 
var afslappet, og vi følte virkelig, at vi var en del af fællesskabet på 
en naturlig og ligefrem måde. 

 
Pürsch efter toptrofæer
Næste dag begyndte pürschen med manér. Efter en treretters fro-
kost blev vi sendt på vandring i det meget kuperede landskab. det 
var – for at sige det ligeud – en hård omgang, men alligevel en 
sand fornøjelse. Landskabet var en blanding af palme- og løvskov, 
der minder om rododendronskove, brudt op af lange områder med 
overdrev. sammen med de stejle skråninger gav det en dejlig ud-
fordrende jagt, selvom rusahjortene ikke var særlig sky. det skete 
dog flere gange, at vi pürschede os ind på en rudel (vildtflok, red.) 
– blot for at se op over bakkekanten og finde ud af, at dyrene var 
forsvundet.

de stejle bakker betød, at vinden nemt snurrede rundt og spo-
lerede alle vores anstrengelser. Pürschjagt kan dog udføres i flere 
sværhedsgrader, og vi fik mediumturen, hvilket var mere end ri-
geligt. der var sat to dage af til pürschjagt, men kort inden solned-
gang fik vi nedlagt en flot rusahjort, hvilket gav os mulighed for at 
prøve øens mest kendte aktivitet – dybhavsfiskeri. 

En succeshistorie
som jæger er det dog jagten oven vande, der trækker, og her har 
Mauritius virkelig noget at byde på, ikke mindst rusahjortene. Be-
standen på øen har næsten 375 år på bagen, idet et hollandsk skib 
en route fra Java til Holland i 1639 ufrivilligt lagde til ved Mauritius 
for at blive repareret. Med ombord havde man et antal levende rusa-
dyr, der skulle sikre besætningen fersk kød. Kaptajn adrian van der 

Offshore banking-paradis

Muligheden for at kombinere luksusferie, jagt og dyb-
havsfiskeri er noget unikt for Mauritius, men tænker man 
penge, er der endnu en grund til at rejse så langt. Øen er 
nemlig det seneste årti blevet et af verdens førende offs-
hore financial centres (OFC). Med en skatteprocent på helt 
ned til tre procent får udenlandske virksomheder særde-
les fordelagtige skatteforhold. Som ’offshoreland’ er Mau-
ritius særdeles velreguleret, og øen tiltrækker af samme 
grund selskaber og rigmænd fra Europa, Afrika og Asien.

Det mauritiske handelskammer er det ældste på den syd-
lige hemisfære, og øen har et meget stærkt erhvervsliv. 
Det er således ofte mauritiske erhvervsmænd, der står bag 
luksushoteller på Maldiverne og Seychellerne samt farme 
og plantager i det østlige og sydlige Afrika. Da størstedelen 
af befolkningen er af indisk oprindelse, er erhvervsforbin-
delserne til det indiske subkontinent også særdeles gode. 

Mauritius har desuden fordelagtige handelsaftaler med 
flere lande i Afrika, hvilket sammen med landets frihavn 
giver udenlandske virksomheder mulighed for at forædle 
varer i frihavnsområdet med henblik på videresalg til 
Afrika. Mauritius er derfor et oplagt springbræt, hvis man 
ønsker at drive virksomhed i eller eksportere til det store 
kontinent. 

1: Tætte palmeskove dækker store dele af de centrale bjerg-
områder og giver vildtet gode muligheder for at gemme sig. 
2: Driverne og deres hunde efter en god dag i det stejle ter-
ræn. 3: Jægerne samles omkring langbordet for at nyde den 
traditionsrige frokost med taler og fællessang
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Kan du se detaljen?

Et procentpoint fra eller til – det er en detalje. Men for 
dig er det måske en vigtig detalje, som kan være værd 
at holde øje med . Måske endda meget værd.

Med Jyske Mobilbank til iPhone og Android har du ad-
gang til dine investeringer, uanset hvor du er. Så kan 
du hurtigt følge med i udviklingen og reagere, hvis det 
er nødvendigt. Hent Jyske Mobilbank i App Store og 
Android Market.

Vores kunder giver formuerådgivningen en gennemsnitlig 
rating på 87 ud af 100. Bare en detalje…

jyskebank.dk/privatebanking
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stel beordrede, at dyrene skulle anbringes i et indelukke, mens 
skaderne blev udbedret, men en cyklon satte dyrene fri, og i 
dag er der ikke færre end 80.000 individer på øen.

rusahjorte er efterhånden også dukket op i en række andre 
lande, men Mauritius og til dels Ny Kaledonien er de steder, 
hvor jagten har størst historisk og kulturel relevans. at jage 
rusa i sydafrika eller australien er langtfra det samme set ud 
fra en historisk kontekst. trofæjagt er ikke kun det at ned-
lægge flest arter, men også at nedlægge dem der, hvor de ’hø-
rer hjemme’, som på Mauritius. i indonesien, hvor rusahjorten 
stammer fra, har den desværre længe været stærkt truet. Flere 
hjorte er af samme grund blevet ført fra Mauritius til indo-
nesien i et forsøg på at styrke bestanden i oprindelseslandet. 
det reelle problem i indonesien er dog tilsyneladende en dårlig 
vildtforvaltning.

Vi kender endnu ikke den eksakte størrelse af vores trofæer, 
men de blev på stedet estimeret til at være mindst 30-31 tom-
mer, hvilket vil sige tæt på en guldmedalje.

Fabelagtige hoteller
Mauritius byder på en næsten uendelig række af fantastiske 
hoteller og resorts. Blandt de bedste hører Luxgruppen, der 
har tre luksusresorts på øen. det er vigtigt at vælge en god 
beliggenhed, da vejret er meget forskelligt på henholdsvis vest- 
og østsiden i vintermånederne. Vestsiden får mindre regn end 
østsiden, men til gengæld ligger mange af de bedste hoteller på 
østsiden af øen. regnen falder dog fortrinsvis om natten og i 
de tidlige morgentimer.

Vi valgte at bo på Lux Le Morne på øens sydvestside, da ho-
tellet bakker op om den tiltagende interesse fra udenlandske 
jægere. Mange ser gerne, at den kommercielle jagt udvikles på 
øen, da det vil være med til at bevare både øens unikke na-
tur og den gamle jagtkultur. Begge områder er under pres, da 
Mauritius’ 1,3 millioner indbyggere bor tæt og gerne vil ind-
drage nogle af jagtreservaterne. 

Hotellet bød på alt fra egen daglig miniavis i en engelsk, 
fransk, tysk og russisk udgave til spa, to restauranter, fanta-
stiske værelser og luksusbungalower – alle med havudsigt – og 
servicen var selvfølgelig fantastisk. Mindre kan dog gøre det, 
og flere mere beskedne hoteller vil være fuldt ud tilstrække-
lige, hvis man udelukkende kommer for at jage. –––

For mere information:
Hotel: www.luxresorts.com
Jagt og fiskeri: www.vacancesaventures.com
Generelt: www.tourism-mauritius.mu 
Wealth management: www.investmauritius.com

Jagt : Mauritius 

Rusahjorten er et fantastisk smukt dyr med et elegant og eftertragtet trofæ. Kødet fra hjortene serveres over hele øen  
og er en vigtig del af det lokale køkken. 


