Boganmeldelse: Jagtfasanen – forfatter Kim Lindgren
Sådan bliver én fasan til 400 sider, flotte fotos, tabeller og masser af nyttige råd – Kim
Lindgren har begået en fasan bibel.
Endelig er den her – bogen om jagtfasanen, som har været længe undervejs og længe
ventet. Kim Lindgren har tidligere udgivet bogen Råvildt og Medaljebukke og denne bog om
jagtfasanen er mindst lige så detaljeret og dybdegående. Bogen behandler alle aspekter lige
fra man som jæger/konsortium tænker på at udsætte fasaner, til indkøb af kyllinger, bygning
af engelsk voliere, fodring og udsætning og ikke mindst afvikling af selve jagten.
Bogen giver først et indblik i fasanens historie og herefter følger et dybdegående kapitler
omkring fasanens biologi, anatomi og sygdomme. Kapitlerne om anatomi og sygdomme er
skrevet af Dyrlæge Kim Rasmussen som er specialist på dette område.  
Og så følger fasanmanualen: Kapitel for kapitel indføres læserne kronologisk i alle tænkelige
aspekter af fasanopdræt fra udrugning af æg og til indkøb af 6 ugers kyllinger til pasning af
disse. Overvejelser omkring placering af udsætningspladsen og sikring af denne mm. Hver en
sten bliver vendt, og bogen fungerer både som manual og opslagsværk, hvilket betyder, at der
er gentagelser undervejs, hvis den læses i et stræk.  
Det skorter ikke på gode råd og erfaringer fra forfatteren, og det er charmerende og lærerigt
for læseren at både succeser og fiaskoer er medtaget. Bogen indeholder desuden checklister og budgetskemaer, så man selv kan lægge budget for udsætning, fodring, vedligehold
mm.
JAGTFASANEN indeholder desuden meget detaljerede kapitler om selve fasanjagtens afvikling og her får man igen fornemmelsen af hvor grundigt at forfatteren er gået til værks, når
der har været afviklet jagter under hans ledelsen. INTET er tilfældigt og der er tænkt på ALT.
Denne del kunne faktisk have været en bog for sig.  
Bogen slutter af med Kim Lindgrens betragtninger omkring vildtagre og her er givtige råd til,
hvordan vi kan få de smukke fugle til at formere sig og forblive i den danske fauna.
JAGTFASANEN er en helt igennem glimrende bog, som bør være fast inventar i jagthytten i
ethvert konsortium, som udsætter og driver på fasaner.
JAGTFASANEN er på 400 sider og er rigt illustreret. Den koster kr. 398,- og kan købes i
jagtbutikker landet over, Land og Fritid og på raavildt.dk

