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Fællesjagt
i St. Restrup
Bemærk hunden på billedet,
der blev passet godt på dagens udbytte...

18. årgang
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Formanden
har ordet
Vi er nu nået et godt
stykke ind i jagtsæsonen, og jeg håber
alle har haft held af
anstrengelserne ude
i naturen, med gode
naturoplevelser,
og
forhåbentlig et godt
vildtudbytte til følge.
Det har været en lidt
træg opstart i vores konsortier i både St.
Restrup, og Kollerup, men udbyttet er steget lidt på de seneste jagter, og forhåbentlig kan mulighederne blive udnyttet endnu
mere i den resterende del af sæsonen.
Det forlyder at der er skudt en del gæs og
ænder på Kytterne og på vores stykke ude
i Nørholm, men vi får desværre ikke rigtig nogen gode historier tilbage, så måske
vil kortholderne bare ikke ud med hvor de
gode steder er.
Arbejdet med Jagtens Hus på Kalø skrider
også godt fremad, men dette kan I følge
med i på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, under punktet Jagtens Hus.
Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer og
deres familier, en god jul og et godt nytår.
Knæk og bræk til alle med resten af denne
sæson.
Jørgen Balser Jakobsen.

Vi ønsker vore sponsorer

glædelig jul og godt nytår
- tak for støtten i 2015.

Bladudvalg:
Benny Vejlgaard, ansvarshavende redaktør
Boblerne:
Tommy Pedersen, tlf. 98 29 71 46
Forsidefoto:
Poul Jacobsen
Deadline:
Nr. 1 - 1. marts

Forventet udsendelse:
16. marts
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Nyjæger dag i
Buderupholm skovdistrikt
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Aalborg & Omegns jagtforening fik i september tildelt to pladser til fællesjagten d.12
11 15. De to pladser skulle besættes af en
erfaren jæger og en nyjæger som havde erhvervet jagttegn inden for de sidste tre år.
Brian Lichon Aalborg & Omegns jagtforening havde ansvaret for at deltage i jagten
som instruktør for og udvælge en nyjæger,
som altså blev undertegnede.
Dagen startede ved Klænghuset, med gennemgang af sikkerhedsregler, hvad der måtte nedlægges, eftersyn af jagttegn. Skovfoged og jagtleder Erik blæste jagt begynd.
Hvorefter vi satte os i bilerne, og kørte til
første såt.
På trods af vejrudsigterne var vejret superfint til jagt, en meget smuk efterårsdag med
få skyer og en del sol sidst på dagen.
Jagtselskabet bestod som allerede nævnt af

erfarne jægere og nyjægere, to skoleklasser
deltog i jagten som klappere og var en del af
driverkæden, som i øvrigt bestod syv jægere
med hund.
Allerede første såt gav resultat, Brian skød
en rå, anden såt var jagtguden med mig idet
jeg nedlagde en ræv og Erik fik to snepper.
Jeg kender desværre ikke navnene på de andre jægere så jeg kan ikke komme med flere
detaljer.
De medbragte madpakker blev fortæret i
Klænghuset, som i øvrigt fungerer som undervisningslokale til daglig.
Der blev vist stor respekt for vildtet, når et
stykke vildt var nedlagt spillede Erik den
tilhørende hymne for dyret. Der blev afgivet
nogle skud mod vildt som løb videre, disse dyr blev med det samme eftersøgt med
schweishund som var til stede hele dagen.

En sikkerhed for at alt er som det skal være
og dyrene ligger og lider.
Dagen sluttede ved solnedgang med parade
og Erik afsluttede med jagt forbi, og han udtrykte stor tilfredshed med dagens udbytte,
som blev tre snepper, en ræv, tre rådyr og
en hare.

Derefter var der kaffe og kringle i Klænghuset som afslutning på en hel fantastisk dag.
Stor tak til Buderupholm skovdistrikt, Skovfoged og jagtleder Erik, Aalborg & Omegns
jagtforening og sidst men ikke mindst Brian
Lichon som spenderede en hel dag på at forsøge på at gøre mig til en bedre jæger.
Alt i alt en herlig dag.
Jan Ebdrup.

5

6

Jagtberetning fra Rold Skov
19. november 2015
Undertegnede var så heldig, sammen med
Karl Henrik Woldum, at blive udtrukket til
at deltage i Naturstyrelsens drivjagt i Rold
Skov, torsdag d. 19. november.
Til jagten var der fra vores jagtforening
inviteret en nyere jæger samt en mere rutineret af slagsen. Derudover var der en stor
varietet i erfaringsniveau hos jægere fra forskellige jagtforeninger i Nordjylland, ansatte hos naturstyrelsen, en sweisshundefører,
samt andre gæster.
Som drivere var der udover naturstyrelsens hundefolk inviteret en god portion
unge mennesker fra en af lokalskolernes
AKT-klasser.
Vi mødte ind til parole ved jagtleder og
skovfoged Erik Dalsgaard. Herefter kørte
vi til formiddagens såter nord for Skørping.
Allerede på første såt var der rigtig godt
gang i den. Endda ”lidt” for meget, da der
desværre opstod en situation, hvor en skytte ramte sidemanden i skyttekæden med to
hagl. Dette blev straks efter såten håndteret
professionelt og roligt af jagtlederen, der
sammen med sweisshundeføreren, dannede
sig et overblik over, hvad der var sket, og
herefter anmeldte vådeskuddet til politiet,
sendte den ramte skytte afsted til tjek hos
egen læge, samt forklarede den skydende, at
han selvfølgelig ikke kunne gå med mere.
På såten var der blevet skudt til tre dyr,
hvoraf kun ét lå synligt forendt, så sweisshundeføreren kom på mere arbejde, men
fandt hurtigt de to andre dyr forendt.
Formiddagens to andre såter foregik heldigvis mere stille og roligt. Der blev set en

del råvildt og en god del snepper, hvoraf der
også blev nedlagt nogle stykker. Diana tilsmilede også undertegnene, der fik lov til at
skyde en sneppe. Ikke min første, men altid
specielt.
Formiddagen var foregået i hovedsagelig
tørvejr, men på vej tilbage til Klænghuset
og madpakkerne, åbnede himlen sig. Ikke
det store problem for de fleste af jægerne,
der sad trygt og godt i bilerne, men for de
kære klappere, der sad bag på Naturstyrelsens åbne jagtvogn, var det en kold og våd
fornøjelse. Dette gjorde desværre også, at vi
ikke havde disse energiske unge mennesker
med om eftermiddagen.
Om eftermiddagen havde vi tre såter, vi
skulle igennem. På den første blev der ikke
set noget specielt og heller ikke leveret noget, men på anden og tredje såt blev der
skudt både snepper og rådyr. Sweisshundeføreren kom igen på arbejde. Først til et lam
der lå forendt ca. 100 meter fra skuddet, og
senere til et andet lam, der dog blev vurderet
ikke-ramt.
Efter alle såter blev der gjort status med 28
skud, 2 bukke, 1 rå, 2 lam og 4 snepper. Hovedparten af skuddene var givet til snepper,
så alt i alt en udmærket statistik.
Dagen blev rundet af med en fin parade og
herefter kaffe og kage i Klænghuset.
Med tak til Aalborg og Omegns Jagtforening
samt Naturstyrelsen for en god jagtdag
Michael Skøtt Jensen
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Jagtlederkursus

Vi blev i foråret enige om at vi vil tage imod tilbuddet fra Dansk jæger forbund om at komme
ud i foreningen og afholde kursusmodulet ”Jagtledelse og sikkerhed”
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Vi har i foreningen diskuteret hvordan vi
kan klæde vores jagtledere bedrer på til de
opgaver der er med at så med ansvaret for
planlægning og afholdelse af en jagt, på en
af foreningens områder. Vi blev i foråret
enige om at vi vil tage imod tilbuddet fra
Dansk jæger forbund om at komme ud i foreningen og afholde kursusmodulet ”Jagtledelse og sikkerhed”
Det blev allerede inden sommerferien meldt
ud i bladet, på hjemmesiden etc. at vi ville
afholde kurset 2 gange pga. et max. Deltager antal på 20 pr. kursusdag.
Ca. 14 dage før kursusdagen var der fuld
hus på begge dage som var d. 26 eller 27.
september.

Desværre fik vi fredag d. 25. september besked om at d. 27. september måtte aflyses
(udsættes) pga. sygdom fra underviseren,
men d. 26.september ville blive fastholdt.

De fremmødte fik en god dag,
både i Jægerhuset og senere
i St. Restrup skov.

Med et par afbud op til dagen, mødte 18 forventningsfulde deltagerer op til en dag med
fokus på jagt og jagtformer hvor første del
af dagen foregik i jægerhuset og anden del
foregik i St. Restrup skov. Der blev under
kurset gennemgået forskellige jagtformer
og vi måtte da også konstaterer at den måde
vi går på jagt på ikke var den vores underviser havde mest erfaring med, men alligevel
var der en som var rigtig spændende og lærerigt at høre på.
Anden kursus blev afholdt d. 21.november
desværre med et svigtende deltager antal,
men dem som var der havde en god og inspirerende dag med jagt og sikkerhed som
tema
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Jagten i Kollerup plantage
Som I jo alle ved, er der jo nu gået godt
halvdelen af vores ”hovedjagt”-sæson. Vi
startede med vadefugle, ænder og gæs den
1. september, men den del har vi jo ikke
noget at bruge til i Kollerup Plantage. Efterfølgende gik jagten på stort set alt det
øvrige ind den 1. oktober, og dermed var
der givet los for mulighederne for at tage en
tur i plantagen med riflen. Det var på dette
tidspunkt råvildtet vi kunne sidde efter, men
allerede 1. november blev kronvildtet jagtbart i vores del af kongeriget. Så ville der
blive run på plantagen tænkte jeg. Der havde i oktober måned været nogen på terrænet
11 gange, hvilket vel nok er ok, når det nu
kun var råvildtet som var jagtbart. I November hvor kronvildtet også måtte skydes, var
der 26 besøg i plantagen. Men i skrivende
stund venter vi på at solen står op, og så er
jagten på dåvildtet også en mulighed. Ja så
bare ikke lige endnu, da vi har 4 dages fredning af arealerne inden en fællesjagt, og vi
har riffeljagt den 5. december. Så må vi jo
vente og se hvad de sidste par måneder vil
bringe af nedlagt vildt.
Vore 3 hagljagter er på nuværende tidspunkt
afviklet. Når vi skal være helt ærlige, og det
har vi det bedst med, så har resultatet ikke

været tilfredsstillende. Vi afvikler den første
sæson efter at den nye mountenbike rute er
indviet, om dette har spillet ind, kan vi kun
gisne om. Vore vildtparader har ikke levet
op til vanlig standart, og det på mere end
en måde. Vi har ikke kunnet levere det antal stykker råvildt vi plejer, men har til gengæld oplevet et år med mange flere fasaner
end tidligere. Det er vi selvfølgelig meget
tilfredse med. På vores sidste hagljagt, blev
der rejst 12 – 14 fasaner, men da de deltagende skytter ikke lige var forberedte på
disse hurtigflyvende fugle, blev antallet på
paraden desværre ganske beskedent.
Vi skal som nævnt i gang med vore trykjagter/drivjagter, ja den første er overstået når
I læser disse linjer, og vi er selvfølgelig lige
så spændte som tidligere år. I år er disse jagter delt ud på 3 forskellige jagtledere mod
tidligere 2, og der vil blive forsøgt med nye
strategier, for om muligt at få lidt mere vildt
op at løbe. Ganske spænde tiltag, som vi efterfølgende selvfølge vil vende og lære så
meget som muligt af. I vil selvfølgelig løbende kunne følge udfaldet af vore jagter i
plantagen på vores hjemmeside.
Knæk og bræk
Brian Lichon

Glædelig jul & godt nytår

Aalborg og Omegns Jagtforening vil gerne
ønske alle medlemmer og deres familier
en god jul og et lykkebringende nytår,
med ønsket om alt godt for fremtiden.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.
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Kort nyt !
Obs Obs Kytterne!!!!!!!!!!!

Da der tilsyneladende er en del jagtkortløsere til Kytterne, som ikke er helt klar over
reglerne, skal vi lige her gøre dette helt klart.
Foreningens jagt er den del der ligger uden
for hegnet set i forhold til diget. Man må
altså ikke, uanset vandstanden, befinde
sig på diget når man er på jagt. Jagtarealet
strækker sig set i forhold til diget, fra sivene i nord til grusvejen som går helt ned til
fjorden i sydvest. Nogle dage har vi det der
ligner 30 ha, og nogle dage har vi ikke noget, og så kan det altså ikke hjælpe noget at
man sætter sig på diget.
Man må jage hvad jagtloven tillader, men
man må under ingen omstændigheder bruge
riflede våben. Du må altså gerne skyde både
hare, ræv og råvildt på arealet, selv om der
ikke er de store chancer.
Bestyrelsen

Jubilarer 2016

De af vores medlemmer som har jubilæum i
foreningen i 2016, kan ved at rette henvendelse til undertegnede få udleveret diplom
og nål på vores forårsgeneralforsamling, der
vil i næste udgave af Omegnsjægeren komme en liste på de medlemmer som vi kan se
i vores kartotek, som har jubilæum.
Jørgen Balser Jakobsen.

Generalforsamling forår 2016

Der afholdes forårsgeneralforsamling tirsdag d. 12. april kl. 19,00.
Nærmere informationer i næste blad.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.

Havfisketur 9. april 2016

Der arrangeres havfisketur fra Hirtshals lørdag d. 9. april 2016, prisen bliver kr. 500,00,
og tilmelding til undertegnede.
Nærmere informationer i næste udgave af
Omegnsjægeren.
Jørgen Balser Jakobsen.

St. Restrup
skov
Efter en noget stille start i skoven kom der
d. 14.november endelig gang i jagten.
Første jagt d. 3. oktober var igen en af de
jagter som foregik i skjorteærmer og alligevel med sveden drivende under tøjet, bladene på træerne var stadig grønne og skoven
lignede en august dag, med masser af skjul
til vildtet. Det løb bogstaveligt mellem benene på os og når vi så det var det for sent,
men stadig en dejlig dag i skoven. Resultat
blev 1 dyr og 2 harer
Anden jagt d. 16. oktober Med en oktober
uden nævneværdig vind og ingen frostvejr
var der stadig masser af blade på træerne
om end de havde fået en anden kulør, det
var stadig rigtig svært at se mere end et par
meter frem og selv om der blev arbejdet på
sagen blev det igen til en lille parade med 1
harer og en fasankok. Måske også en lille
frustration over at vi så så meget vildt men
alligevel ikke fik muligheden.
Jagt nr. 3 Så kom der endelig gang i jagten,
mange af bladene var faldet og der var knap
så tæt undervegetation som vi havde set på
de tidligere jagter. Vi startede jagten i såt nr.
3 som netop er blevet lagt ned (ca. halvdelen) men det var første gang i år. Allerede
på første sår begyndte der at komme vildt
til paraden og efter dagens arbejde endte vi
med en flot parade med 1 havenisse, 2 snepper, 2 ræve, ja, hold nu fast 7 dyr samt 2 harer og en fasan kok. Flot parade, vi har ikke
i mands minde haft fasankok på paraden, to
jagter i træk.
Vi skal snart have vores 4. jagt og det bliver
spændende at se hvad den byder på, det må
i høre om i næste udgave af Omegn jægeren
Knæk & bræk til jer alle samt en rigtig glædelig jul.
Søren
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Kom med din buk
Som tidligere år er første klubaften tildelt
navnet ”kom med din buk”. Det indikerer
selvfølgelig at det drejer sig om en aften
med mange flotte og sjove opsatser. Du skal
bare finde dine bukke frem, som du skød i
2015 og tage dem med denne aften. Det er
tirsdag den 12. januar kl. 19.00, og det foregår i Jægerhuset på Willy Brandts Vej. Vi
vil selvfølgelig meget gerne se dine bukke
samt høre dine historier bag trofæerne. Alle
størrelser er selvfølgelig meget velkomne,
det gælder også hende/ham som kommer
med dem. Vi vil også i år finde vinderen i
følgende kategorier, som vil få tildelt en fin
præmie fra Jægeren og Lystfiskeren, største
– mindste – pæneste og mest særprægede.

For at deltage i kategorien – mindste – skal
opsatsen have rosenkranse. Skulle du have
andre fine trofæer, som du gerne vil fortælle om, skal de selvfølgelig være meget
velkomne. Alle er velkomne denne aften,
men tilmelding er nødvendig da foreningen vil være vært ved et stykke smørrebrød.
Tilmelding til Brian på mail. a-o-j@live.dk
eller tlf. 40477418.
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På bestyrelsens vegne
Brian Lichon

Havjagt d. 9. januar 2016

Aalborg og Omegns jagtforening prøver Vi forsøger at jagte dykænder, nærmere edigen i år af arrangere havjagt. Vi har charte- derfugl, sortand, fløjsand, og muligvis andre
ret skibet Seadog lørdag den 9 januar 2016 dykænder.
til havjagt. Seadog er et moderne passager- Prisen bliver kr.400,00.pr deltager og tilmelfartøj godkendt af Søfartsstyrelsen til sej- ding til undertegnede på benny@vejlgaard.
lads med maksimalt 12 passagerer (www. org. Tilmelding er først til mølle princippet.
seadog.dk). Ved havjagt kan der maksimalt Husk at oplyse telefonnummer så vi kan få
være 8 personer der skyder på en gang pga. fat i jer ved evt aflysning da vi er afhængig
sikkerheden. Ved flere jægere laver vi en af vejret. Betaling foregår på dagen (kontant
turnus ordning.
eller mobilpay).
Vi sejler fra Frederikshavn om morgenen kl. På bestyrelsens vegne
8:30. Turen er planlagt til 6 timer, så husk
madpakke på dagen. Seadog ligger på HirsBenny Vejlgaard
holmbådens plads i Frederikshavn havn.
Tlf. 22917713
Pier 5 hedder det, en sidemole til Fiskerihavnsgade. Når vi nærmer os turen, vil der
komme mere information ang. vejret.
Sidste år var vejret desværre ikke med os
Rorgross_2x27
02/03/09 14:15 Side 1
med
vi prøver igen.
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Grav-let Rævesnu..... hurtig

nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.
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mad med mere
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Vigrafiske
tagertotalløsninger
naturligvis hensyn
markedsføring
til natur og miljø...
bogbinderi
tryksager arbejdstøj
Tryksager med omtanke !
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roll Up t-shirts firmagaver

Bøgildsmindevej 1 - 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk
www.solografisk.dk

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

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
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup

Bornaghi 12/70 28 gr.
str. 3-4-5-6
1 æske 25 stk. 79,Ta 10 æsker 699.- spar 100.-

Bornaghi 12/70 36 gr.
str. 1-2-3-4-5
1 æske 25 stk. 99.Ta 10 æsker 899.- spar 100.-

Bornaghi 12/70 32 gr.
str. 1-2-3-4-5
1 æske 25 stk. 89.Ta 10 æsker 799.- spar 100.-

Bornaghi 12/76 28 gr.
str. 1-3-5
1 æske 25 stk. 119.Ta 10 æsker 999,- spar 190.-

Aalborg:

Bornaghi 20/70 25 gr.
str. 3-4-5
1 æske 25 stk. 99.Ta 10 æsker 899,- spar 100.-

Brønderslev:

Markedsvej 136, 9700 Brønderslev, Tlf.: 96450300

www.solografisk.dk

Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96330300

