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Formanden
har ordet
Foråret og sommeren 
har efterhånden ramt 
Danmark, med rimeligt 
fornuftige temperaturer 
til følge, det lod også 
længe vente på sig.
Vi er kommet godt i 
gang med jagten i vores 
konsortier, i skrivende
stund er der skudt 3 bukke i både Kollerup 
og St. Restrup.
Bukkene i  Kollerup er alle fine seksende-
re, og der er garanteret flere i området, som 
er på 475 hektar, samtidig er der blevet set 
en del kronvildt, som bliver spændende på 
vores riffeljagter i efteråret.
Kollerup var i udbud fra Naturstyrelsen, og 
vi bød på området, og var dem, som havde 
budt mest, vi fik derfor jagtlejekontrakten, 
og var spændt på om vi kunne få solgt an-
parterne i det nye konsortium, dette viste 
sig, ikke at være noget problem, da alle 
anparter blev afsat på informationsmødet 
omkring jagten, samtidig er der oprettet en 
venteliste på 8, som gerne vil med i jagten 
i Kollerup, når der bliver plads.
Foreningen deltager, som altid på Dan-
marks Jægerforbunds repræsentantskabs-
møde, der afholdes lørdag d.15 Juni, hvor 
vi vil få de seneste informationer omkring 
jagtpolitik, og hvad der ellers rører sig i 
forbundet.
Vi har stadig en god måned tilbage af buk-
kejagten, håber I alle får held og lykke ud 
af den.
Knæk og bræk med resten af bukkejagten
Til sidst vil jeg gerne ønske alle medlem-
mer og deres familier en god og forhåbent-
lig varm sommer.

Jørgen Balser Jakobsen
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Da der er mange der har efterspurgt dette kursus har vi valgt at afholde et her i om-
rådet.
Formål:
 kurset opfylder lovkravet i EU forordning  853/2004 og giver autorisa-
 tion til videre salg af vildt til vildthåndteringsvirksomhed
Indhold:
 • Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd
 • Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdom, 
  miljøforurening eller andet, eller andet der kan påvirke menneskers
  sundhed, hvis vildtet spises.
 • Hygiejne bestemmelser og korrekt metode til håndtering, transport
  og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.
 • Lovgivning og bestemmelser om dyre og folkesundhed og hygiejne
  i forbindelse med afsætning af levendevildt
Kurset afholdes den 3. september fra kl. 18.00-22.00 i jægerhuset.
Underviser er Dyrlæge – Mariann Chriél – der er leder af Center for vildt-
sundhed.
Prisen er kr. 400,- der skal indsættes på reg.nr. 9280 konto nr. 4565789339, og skal 
betales ved tilmelding, som er bindende.
Tilmelding skal ske til Søren gerne på mail: sch@ccaa.dk eller tlf. 25266410 og der 
kan anbefales hurtig tilmelding da der kun er 25 pladser.

Søren

Vildtsygdomme
og hygiejne
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Som du måske har læst andetsteds her i bla-
det, var der her mulighed for at få lært noget 
om fremgangsmåderne når man skal jage 
ænder og gæs. Hvis du ikke tidligere har 
stiftet bekendtskab med foreningens areal 
Kytterne, er du hermed inviteret til at delta-
ge i den årlige rundvisning med efterfølgen-
de aftentræk efter ænder og gæs, og her var 
så muligheden for at efterprøve nogle af de 
indhentede oplysninger. I år bliver det lør-
dag den 28. september.
Vi mødes på p-pladsen for enden af Kyt-
ternevej kl. 16.30. Her vil jeg kort fortælle 
om Kytterne, og det at drive jagt på Kyt-
terne. Det er et areal som i rigtig mange år 
har været et fortrinligt sted til andejagt, og 
som rigtig mange medlemmer gennem åre-
ne har benyttet sig af. De senere år, i takt 
med stigningen i antallet af gæs, er arealet 
også blevet et ganske fornuftigt areal når det 
gælder gåsetræk. Et spændende og til tider 
også udbytterig  jagtareal til yderst fornuf-
tige penge. I sidste sæson var prisen for et 
jagtkort til arealet kr. 200, for hvilke man 
kan komme og gå lige så meget man har 
lyst til. Billigere jagt tror jeg man skal lede 
længe efter, og finder man det, er der nok 
intet vildt. 
Men som sagt er turen fortrinsvis for med-
lemmer som endnu ikke har været på Kyt-

terne. Øvrige medlemmer kan deltage i det 
omfang der er plads, og skulle der stadig 
være ledige pladser, skal interesserede som 
endnu ikke er medlem af vores forening 
også være meget velkomne. Efter en snak 
og en rundvisning, der har til formål, at vise 
jer de opstillede skjul, men ikke mindst at 
vise jer hvor det er fornuftigt at bevæge sig 
rundt, og hvor man bestemt ikke skal gå hen 
en mørk efterårsmorgen, når vi atter tilbage 
til P-pladsen hvor der vil være lidt forfri-
skende til halsen, mens vi lige tager en snak 
om hvad der måtte vise sig af spørgsmål. Ef-
terfølgende vil vi trække lod om rækkeføl-
gen til at vælge skjul til aftenens trækjagt.
Medbring jagtgevær, gyldigt jagttegn, for-
nuftig påklædning, minimum skridtstøvler 
og gerne kikkert. Skulle du have hund, er 
den selvfølgelig også meget velkommen. 
1½ time efter solnedgang, pakkes der sam-
men, og vi mødes atter på P-pladsen for lige 
at opsummere aftenens oplevelser, og evt. 
beundre den flotte vildtparade i billygternes 
skær.
Tilmelding til undertegnede på mail til 
a-o-j@live.com, i undtagelsestilfælde på
tlf. 40477418, hvortil også spørgsmål kan 
stilles. Sidste tilmeldingsfrist er søndag d. 
22. sep.

Brian Lichon

Ande- og gåsejagt
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Rundt i St. Restrup skov

Hvad med ham her?

Så er vi i gang, allerede første morgen 
blev ”årets buk” lagt ned i område 7 
af Hans Jørgen og få dage efter var det 
René Andersen i område 1 og så igen 
af Hans Lasse Christiansen i område 
7 (den står godt den der oppe i 7’ern) 
undervejs har et par stykker prøvet dog 
uden at ramme.

Vi har også overstået arbejdsdagene med 
rigtig flot deltagelse og Ungarsk gullash 
suppe fra Leif (Ole slagter) hmmmm. 
Også rundvisningen gik godt selv der af 
naturlige årsager ikke var så mange nye. 

Har du ikke endnu været i skoven eller 
haft det forsødende held, så er der plads 
i skoven. Så kom nu af sted, ud og fin-
de bukken, jeg ved der er flere der ude 
(også pæne bukke)

God vind
Søren Christensen
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16. maj, er for en jæger nærmest at beteg-
ne som en helligdag, det er den dag hvor vi 
endelig igen har mulighed for at date med 
vores hemmelige elskerinde ”Diana” og tra-
ditionen var der igen i år nogle som havde 
haft held med deres forehavende.
Vi andre kan så bare beundre udbyttet, na-
turligvis en lille smule misundelige, men vi 
har heldigvis et par måneder til selv at kom-
me på banen.
En del af traditionen er at vise udbyttet frem 
og jeg skal da love for at der var flotte buk-
ke på paraden. Første buk kom allerede til 
jægerhuset kl. 09.15, hvor Hans Jørgen kom 
med bukken fra St. Restrup skov. Flot var 
han!! Jeg har aldrig set så flot en buk, skudt 
i St. Restrup skov.

Det blev ved hjælp af Leon Jensen som hav-
de sørget for kaffe og rundstykker til alle, 
en rigtig god morgen hvor der kom mange 
rigtig flotte bukke. Dog måtte Hans Jørgen 
vige fra førstepladsen men først efter sim-
pel lodtrækning. Det bliver spændende om 
Hans Jørgen får den målt op.
Der var ca. 40 som havde valgt at lægge ve-
jen forbi jægerhuset denne morgen, der blev 
snakket, hygget som vi trænger til efter en 
lang vinter.  
7 bukke blev det til hvor mange af den kom 
godt over det lange græs ved jægerhuset.
 
Knæk og bræk til jer alle.

Søren Christensen

Bukketræf 2013

 Hans Jørgens buk d. 16. maj 2013

 Vildtparade bukketræf 2013
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 Også lidt til os som ikke fik buk d. 16. maj 2013

 Vildtparade bukketræf 2013
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Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk
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Hundemad
fra SKYTTENs
Rene naturprodukter!

· Vi kommer overalt i 
Danmark hver uge
· Ring nærmere oplysninger 

om vore produkter, 
ekspeditionstider og priser 
på tlf. 70 26 26 78

SKYTTENs
HUNDEFODER
Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.skyttens.com

mad med mere

Slagter Ole
Skrågade 5 - 9400 Nørresundby - Tlf. 98 17 28 37

Vi tager naturligvis hensyn
til natur og miljø...

Tryksager med omtanke !

blad_Layout 1  04/06/13  14.04  Side 10
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Igen i år har Aalborg og Omegns Jagtfor-
ening deltaget i Aalborg Kommunes rågere-
gulering. Sæsonen har dog hidtil ikke væ-
ret specielt god, da vejret har været skyld 
i, at det første (normalt eneste) kuld unger 
ikke er udklækket eller at de fleste unger 
er døde. Fuglene har dog lagt et nyt kuld 
æg, som efterhånden er ved at være blevet 
til flyvefærdige fugle, hvorfor reguleringen 
på nuværende tidspunkt (ultimo maj) er be-
gyndt at give sig udslag i større afkast. Dog 
er problemet nu, at bladene på træerne for 
alvor er sprunget ud, så det er besværligt at 
se fuglene. Men hvem har også sagt at jagt 
(regulering) skal være let?
Som en del af reguleringen deltager flere af 
reguleringsjægerne fra de tre jagtforeninger 
i Aalborg By i det årlige rågearrangement i 
Østerådalen. Arrangementet løb i år af stab-
len d. 22. maj, men desværre havde vi ikke 

vejrguderne med os i år, hvilket kunne ses 
på antallet af fremmødte. De der mødte op 
kunne dog på denne aften få større indsigt i 
Aalborg Kommunes aktuelle regulering af 
rågeunger og høre om den nyeste viden om 
rågen som både skade- og nyttefugl. Frisk-
skudte rågeunger blev tilberedt over bål 
akkompagneret af tonerne fra jægernes jagt-
horn, jagthundeopvisning, skydesimulator 
fra Danmarks Jægerforbund samt demon-
stration af jægernes våben og knivmageri 
og meget andet. 
Til de af jer, der ikke har deltaget i rågere-
guleringen skal herfra lyde en opfordring 
om at deltage næste år. Ikke mindst er det 
hyggeligt og god træning at deltage i regu-
leringen. Friskskudte rågebryster er virkelig 
en delikatesse.

Kasper Nimand

Rågeregulering 2013

Som I jo alle ved, var foreningen så heldig, 
at vi fik jagten i Kollerup Plantage. Efter et 
par snakke i bestyrelsen og lidt papirarbej-
de, var vi klar til at afholde både et infomø-
de og senere det stiftende anpartsmøde. Vi 
havde desværre ikke fået afklaret med Aal-
borg Jægerklub med hensyn til brug af jæ-
gerhuset (beklager Steffen), men vi stuvede 
os sammen i det lille mødelokale til infomø-
det. Et meget velbesøgt møde, som gav lidt 
pladsproblemer. Efter en grundig gennem-
gang af det oplæg bestyrelsen havde lagt 
frem til regelsæt for konsortiet, var der tid 
til alle spørgsmålene og de gode ideer fra 
de deltagende medlemmer. Med dette i ba-
gagen skrev jeg det endelige regelsæt, som 
siden blev godkendt af bestyrelsen. 
Næste skridt var selvfølgelig selve det stif-
tende anpartsmøde, hvor alle tvivlsspørgs-
mål blev afklaret, og vi fik styr på de for-
skellige arbejdsopgaver til jagterne og lign. 

Det næste som stod på programmet var 
selvfølgelig en arbejdsdag, kombineret med 
en rundvisning på arealet. Denne dag var vi 
så heldige både at se kronvildt, dåvildt og 
råvildt i skoven. Konsortiet havde overtaget 
de nedtagne stiger fra det gamle konsortium 
i Uhrehøje Plantage.
Vi er nu kommet i gang med bukkejagten, 
og i skrivende stund er der nedlagt 4 buk-
ke, men der kommer mange beretninger 
om store oplevelser med både råvildt, då-
vildt og ikke mindst kronvildtet. Dette giver 
selvfølgelig noget at se frem til med hen-
syn til efterårets jagter. Her skal vi afholde 
3 ordinære hagljagter og 3 trykjagter, hvor 
vi selvfølgelig meget gerne vil have skudt 
lidt kronvildt.

Brian Lichon

Statusrapport
fra Kollerup Plantage
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Vinsmagning
Efter en lille succes med vinsmagning i 2012, har vi nu haft en vinsmagning igen og 
denne gang over italienske vine. Der var sat et max på 30 deltager, hvis dette skulle 
gennemføres med fuldt hus, og vi var 34 incl. Bent Iversen, som fortalte om vinene. 
Det var en rigtig god aften, både for medlemmerne og arrangørerne, da det jo er dej-
ligt at hele jægerstuen var fyldt op til bristepunktet.
Til vinene havde vi bestilt en pålægsbord med tilhørende godt brød fra Slagter Ole 
(Leif) i Nørresundby.
Som aftenen skred frem, kunne jeg høre at valget af vinene var ok, for der var ikke 
mange der spyttede vinen ud igen, efter at have smagt på den  ;-)
Jeg takker medlemmerne for den gode opbakning der var til arrangementet, samt til 
hele bestyrelsen der stod bag ved, med diverse hjælp og hjælpemidler.

Poul Jacobsen
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

Rorgross_2x27  02/03/09  14:15  Side 1

Blodspor !!! Hvad
finder vi ?

?

11.maj var dagen hvor vi havde lavet afta-
le med Jan Nedza om at afholde en dag i 
schweiss hundens udfordringer. Jan havde 
lavet en rigtig god gennemgang på et par 
timer hvor han gennemgik hvad vi som 
jæger bør gøre når der er afgivet skud til 
hjortevildt, vi fik en indføring om hvordan 
hundeføreren arbejder, lovgivning og etiske 
regler, endvidere om hvad vi selv må og 
ikke må. Derefter var der praktik hvor det 
var muligt at se anskuds steder og spor. Dog 
var der ind imellem teori og praktik tændt 
op i grillen hvor der blev plads til lidt hyg-
ge (Har i tænkt på at når dansker hygger, så 
skal der være mad!) 
Der var 14 fremmødte som alle gav udtryk 
for at det havde været en rigtig god dag og 
positiv var det at der var mange ny jægere.
Stor tak til Jan, det kan ikke gøres bedrer.
På gensyn

Søren Christensen

Omegnsjægeren ønsker dig og din familie en god sommer...
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Riffelskydning
Forårets skydninger er nu ovre – vi var lidt 
nervøse ifht. hvor mange skytter der ville 
møde op, da samtlige skydedage var flyttet 
til april md., men vi var nervøse uden grund, 
da over 100 skytter har deltaget i de skyd-
ninger vi har haft. Der har været en rigtig 
god stemning ved alle skydningerne, og sal-
get af pølser og vand er gået strygende, så 
det fortsætter vi med. 
Husk at vi har en skydning i september 
md.,og vi glæder os til at se de nyrenovere-
de baner i Hvorup. 
Søndag den 20. april havde vi som noget nyt 
lejet Hadsund skydecenter, hvor vi havde en 
hyggelig dag, med indskydning – skydning 
til bevægelige mål - hurtig skydning – og 
skydning på forskellige skiver. Enkelte for-
søgte sig også med flugtskydning.
Vi fra riffeludvalget siger tak for et godt 
forår og glæder os til at se jer efter sommer-
ferien.

Kytterne og Nørholm
Ande og Gåse jagt på foreningens arealer 
kan i år erhverves for:
Kytterne kr. 250,-
Nørholm enge 200,-
Beløbet skal indsættes på regnr. 9280 kon-
tonr. 4565789339 – der skal printes en kvit-
tering som SKAL medbringes ved jagt. Der 
vil blive foretaget kontrol.
Husk at hvis du skal have en kammerat med 
på jagt skal han være medlem af foreningen 
og have indbetalt jagtafgiften.

Arbejdsdag:  Lørdag den 24. august vil der 
være en arbejdsdag på Kytterne – vi skal 
have repareret nogle af skjulene og have 
tømt andre for sand. Så har du tid så tilmeld 
dig hos undertegnede så vi kan få det bragt i 
orden inden sæson start.

Benny  tlf. 28404542

Skydevogn
15. september 2013
Søndag d. 15. september afholdes der sky-
dedag med Danmarks Jægerforbunds sky-
devogn.
Der er individuelle instruktører som kan 
indrette din skydning, og fortælle dig netop 
hvad du skal gøre for at forbedre din skyd-
ning.
Der er prøveskydning på papirskiver, og 
selvfølgelig skydning til lerduer, hvor du 
kan forbedre din skydning, til fordel for 
både vildtet, og din egen samvittighed.
Tilmelding til undertegnede senest d. 7. sep-
tember.

Jørgen Balser Jakobsen.

Kort nyt !

Få gåsen lidt tættere på!!!

Hvem har ikke prøvet at sidde og ventet 
på at de indtrækkende gæs bare lige skal 
lidt tættere på. Men det sker desværre 
ikke altid. Nu har du chancen for at gøre 
chancerne for at det sker lidt større. Vi 
har inviteret Dennis og Eric fra DK Wa-
terfowl-Archery Import. Der er en rigtig 
god chance for at lære noget om hvordan 
man griber sagen. Eric vil fortælle og 
vise forskellige billeder og videoklip om 
hemmelighederne bag en succes med 
ænder og gæs, så tag endelig dine ven-
ner med denne aften. Der vil ligeledes 
denne aften være mulighed for at erhver-
ve sig nogle af de benyttede rekvisitter 
til en meget favorabel pris.

Pbv. Brian Lichon
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Returadresse:
Benny Sørensen
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