
Gør plads forjagt-adelen
Debat

ER netop kommet hjem fra
en lørdagstur i Langstrup
Mose.Vejret var velsignet.
Viste at det ville tage af
sked med sommeren med
maner. Desværre blev der
ikke megen fornøjelse ud
af den lystvandring. På
Mosevejen måtte vi som
ydmyge fæstebønder til
stadighed træde ud i ra
batten, så herremændene

i deres sorte firhjulstræk
kere kunne passere.

Jægerfolket skulle til.
Og som vi her i området
ved er deres måde at nyde
naturen på meget krige
risk. Jo længere vi kom
mod syd, jo værre var lar
men. Men allerede på lang
afstand følte vi os hensat
til Beirut i 90erne eller
Bagdad i nutiden. De stol
te jægere fyrede tusindvis
af skud af. De var beskyt
tet af høreværn, vi kunne

blot trække huen længere
ned over ørerne.

Skydebanen i Langstrup
Mose har aldrig været en
behagelig nabo, selvom
medlemmerne i den lokale
jagtforening var venlige
mennesker. Men nu hvor
Mosen er blevet udnævnt
til tumleplads for store
mængder af Nordsjæl
lands skydegale plageån
der, er det blevet helt ræd
selsfuldt. Et stykke dejlig
natur er blevet okkuperet

og besættelsesmagten fa
rer brutalt frem. Det kan
ikke være rigtigt, at vi
skal tages som støjgids
ler for at en beskeden del
af befolkningen uhindret
kan udleve deres dren
gedrømme. Det må være
muligt at pålægge jæger
ne restriktioner. Måske
i form af hvor få skud der
må fyres af om året.

For enden af Mosevejen
holder også en anden klub
til. Fjernstyrerforenin-

gen. Her er tale om en
helt anden kultur. Venlige
mennesker, der stolt frem
viser deres farvestrålende
flyvemaskiner.

Demonstrerer deres ma
nøvredygtighed. Selvom
deres hobby har noget med
hastighed at gøre, kører
de hensynsfuldt ad Mose
vejen, og giver os gående,
den plads, vi har brug for.

På alle måder kanjæger
folket lære noget om god
opførsel oguplagsomt sam-

vær af flyverne. Oghvis de
ikke mener de kan det, må
myndighederne påtage sig
ansvaret for at sikre, at vi
der dagligt bruger Mosen
fortsat kan gøre det uden
brug afhøreværn og angst
for nedkørsel.

Med venlig hilsen
Else Børre,
Langstrup


