Søren Anker Rasmussen skuer
ud over det sydfranske landskab,
der huser Frankrigs tætteste
vildsvinebestand. Han ejer selv 210
hektar med plads til 600 vildsvin.
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Fransk
vildsvinejagt
med garanteret
udbytte
Naturperlen Domaine Bois de la Gineste i
Sydfrankrig kombinerer et luksusophold med
jagtoplevelser, hvor den enkelte jæger let skyder
otte til ti vildsvin i løbet af et par jagtdøgn
Af Peter B. Rasmussen
Foto Søren Anker Rasmussen og Peter B. Rasmussen
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En flok vildsvin
fouragerer i en lysning.

N

attehimlens skyer er lysere end normalt. Månen gør et godt
stykke arbejde og er jævnligt synlig imellem skyerne. Det er en
forudsætning for succesfuld vildsvinejagt. Lugten af vildsvin
hærger næseborene i lysningen i den franske korkegeskov. En
rotte (flok) svin løber frem over pladsen. Store og små. Zeisskikkerten er på overarbejde. Riflen løftes op til skulderen. Den
er fortsat sikret. 56 mm optik får svinene til at stå knivskarpt og tydeligt. En af de
lidt større grise med den helt karakteristiske massive forkrop står godt for skud.
Sako-riflen afsikres. Pegefingeren øger presset på aftrækkeren. Skuddet brager,
men opsluges hurtigt af blæsten i de bløde bakker.
Børsen er med på vildsvinejagt i det sydlige Frankrig nær landsbyen Saint Chinian
i det sydlige Frankrig. Erhvervsmanden Søren Anker Rasmussen har igennem knap
20 år ejet Domaine Bois de la Gineste, der rummer et rendyrket vildsvineeldorado
med plads til omkring 600 vildsvin. Området er på 210 hektar, og en afbalanceret
naturforvaltning betyder, at der hvert år skal skydes godt og vel 200 vildsvin.

Der er desuden jagt på kronvildt og dåvildt i området. Hele området er hegnet,
hvilket tjener flere formål – de jagtlige, trafiksikkerhed og hensyn til de lokale
vinbønder. Fodring og massive mængder af olden fra korkegene betyder, at
svinebestanden er tæt og kan bane vej for endog meget intensiv jagt. Børsens
udsendte besøgte området sammen med fire andre jægere, og dette hold skød 49
vildsvin i år i løbet af to jagtdage.
Ifølge Søren Anker Rasmussen er trofækvaliteten i området et stykke over
gennemsnittet, og der skydes jævnligt medaljetrofæer; inden for det seneste år
er der skudt to guldmedaljetrofæer på hans ejendom.
Jagten foregår efter solnedgang, da vildsvinene er nataktive. Natjagt er tilladt
i Frankrig, når det foregår i indhegnede områder og er et levn fra aristokratiets
guldalder. Langt de fleste vildsvin skydes efter mørkets frembrud, og i mørke er
det stort set umuligt at se, om keilerens (ornens) tænder er store eller små. Der
bliver også skudt mange mindre svin. Überläufere er jægerlatin for svin, der endnu
ikke har haft eget afkom.
Under jagten hos Søren Anker Rasmussen kom et helt nyt udtryk til verden –
kammerherregris. Kammerherregrisen er opkaldt efter kammerherren Michael
Iuel fra godset Meilgaard på Djursland. Kammerherren deltog i jagten og tog
godt for sig af helt små überläufere – og begrebet kammerherregris dækker
således over et meget lille vildsvin, der alligevel tjener som bytte.

Luksusjagt med kulinarisk nydelse

Domaine Bois de la Gineste
H Ejer: Søren Anker Rasmussen
H Areal: 210 hektar
H Nærmeste lufthavne: Toulouse og Montpellier
H Pris ophold pr. døgn: Executive-jagter: 300 euro, luksusjagter; 250 euro
H Pris ledsager (ikke-jæger): Henholdsvis 125 og 100 euro
H Trofæafgift: 810-2100 euro
H Afgift for vildsvin uden trofæ: 100-500 euro
H Fransk jagttegn: 60-90 euro
H Lån af riffel: 50 euro
H Yderligere info: keiler.fr
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Søren Anker Rasmussens koncept handler om at give kunderne sikre og gode
jagtoplevelser, hvor der i løbet af to dages jagt typisk vil blive nedlagt otte til ti
svin pr. jæger. Han arbejder normalt med grupper på fire til otte jægere.
De besøgende jægere behøver ikke at medbringe egne rifler, da Søren Anker
Rasmussen selv har flere Sakoer stående. Alle er i kaliber 7 mm Remington
magnum, og der bruges 11,5 grams kugle. De er forsynet med Zeiss-kikkerterne
Victory HT 3x12x56 mm med rødpunktssigte. Samlet set et supergodt sæt, der
forener Sakos legendariske driftsikkerhed med optik i verdensklasse.
Med et 56 mm objektiv kommer der masser af lys ind i kikkerten, hvilket er en
forudsætning for at kunne se nogenlunde klart, når det er mørkt. Rødpunktssigtet
er et lille hjælpemiddel, en lysende prik, der viser, hvor kikkertens tråde mødes, og
i sidste ende hvor på vildsvinet en kugle vil træffe, hvis der trykkes på aftrækkeren.
Under jagten, hvor Børsen deltog, var der ingen anskydninger, og der var
øjeblikkeligt dødelige træf i næsten alle tilfælde. Kredsen af jægere var alle rutinerede riffeljægere, der havde fuldt tjek på, hvor kuglerne skulle placeres.
Prisen for at få adgang til det sydfranske vildsvineeldorado er 250-300 euro
pr. dag. Forskellen handler om, hvilken kvalitet af middag kunderne ønsker. Led
sagende gæster, der bor i samme værelse koster 100-125 euro pr. dag.
Trofæafgifterne svinger fra 810-2100 euro, hvor sidstnævnte beløb gælder
vildsvinetænder, der er længere end 22 cm. Hvis kunderne ønsker at skyde vildt,
der ikke bærer trofæ, så er priserne fra 100-500 euro.

Fire danske jægeres
udbytte på en enkelt
aftens jagt: 31 vildsvin.

Tid til opsamling
– geværet tilbage i hylsteret.

Det jagtlige aspekt krydrer Søren Anker Rasmussen og ægtefællen Conny
Rasmussen med kulinarisk nydelse, hvor der hver eftermiddag serveres en femretters menu, der er tilberedt af dygtige kokke fra lokalområdet.
Der satses på luksus fra a til z, og en væsentlig del af rammerne er familien
Rasmussens hovedbygning i området, der er på 600 kvm plus kælder. Her er der
plads til otte logerende fordelt med to senge i fire værelser, ligesom huset også er
hjem for ægteparret Rasmussen. Huset er bygget for otte
år siden og er tegnet af en fransk arkitekt. Stilen er indvendigt stram nordisk, og der er en fantastisk udsigt fra ejendommen til Saint Chinian-dalen.
Både virksomheder og privatpersoner søger mulig
hederne i Domaine Bois de la Gineste, der kun ligger 40
km fra Middelhavets bedste strande. Ifølge Søren Anker
Rasmussen har mange ægtepar glæde af de talrige kombinationsmuligheder, der er for oplevelser. Skiløb i Andorra
er blot halvanden time væk. Desuden er området ved
Domaine Bois de la Gineste et af Frankrigs vigtige vinområder. Saint Chinan ligger i området Hérault i Languedoc-Roussillon-regionen.
Kulturoplevelser er heller ikke langt væk. Bl.a. er fortet Carcassonne optaget
på Unescos verdensarvsliste.

Det er især her, værdiskabelsen har været, og det er rollen som iværksætter, der
har skabt muligheden for at købe og udvikle et jagtterræn som Domaine Bois de
la Gineste, hvilket kun er de færreste forundt.
“Dette jagtterræn vil aldrig være muligt at skabe med en lønindkomst,”
siger Søren Anker Rasmussen, der er en afdæmpet person uden store arm
bevægelser. Han er landmandssøn fra Østjylland og har gået på jagt siden
barndommen. Han er særlig glad for riffeljagtens
muligheder og går meget på jagt – dog ikke på hans
franske revir. Her giver han gæsterne mulighederne
og har selv en stor glæde ved at give de besøgende
mindeværdige jagtoplevelser.
Han kan selv klare en masse af praktikken på ejen
dommen. F.eks. er opbrækning af et vildsvin en ren
formssag, der tager to minutter. Han vurderer selv, at han
igennem livet har brækket mere end 1000 vildsvin.
Når Søren Anker Rasmussen er endt i Frankrig, så hænger det sammen med, at han for omkring 20 år siden var
interesseret i et lollandsk jagtområde, som det ikke lykkedes ham at få fat i. Så
begyndte han at kigge uden for landets grænser. Da ægteparret tidligere havde
boet i Frankrig og fransk Guyana, var sprogkundskaberne på plads, og derfor var
det naturligt at forfølge dette spor. Da en ejendomsmægler en dag henvendte sig
om Domaine Bois de la Gineste, endte parterne med at nå til enighed om en handel.
Tilbage til skoven og skuddet i natten under månen og de oplyste skyer.
Børsens udsendte var ret heldig, da det viste sig, at byttet gik ned på stedet, og
ved et nærmere kig viste det sig at være en keiler. Skuddet sad sandsynligvis i
halsen og var øjeblikkeligt dræbende.

Jagten foregår efter
solnedgang, da vildsvinene er nataktive. Natjagt
er tilladt i Frankrig, når
det foregår i indhegnede
områder og er et levn fra
aristokratiets guldalder

Brækket mere end 1000 vildsvin
Søren Anker Rasmussen vil ikke ud med, hvad han har investeret i jagtejen
dommen. Rasmussen har dels skabt sin formue som topleder i Rovsingkoncernen
og har igennem alle årene været i nærkontakt med europæisk rumforskning. Ud
over jobbet i Rovsing, har han startet, opbygget og solgt flere it-virksomheder.

May your dreams
come true

