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Uffe´s succes uge

Uge 48 må absolut gå over i historien for
mig. Ugen startede med ,at Thomas, min
søn, og jeg tog på fjorden for at jage hvi-
nænder. Det skulle bare vise sig at det blev
lidt vanskeligere end sædvanlig.Vi måtte
stage os ud gennem nyis.Store flager der
drev østpå. Dette bevirkede at vi måtte
lægge vore lokkere om tre gange (vi havde
ca.60 lokkere + 6 gæs og 2 svaner ), men
det gav varmen. Der var voldsom gang i
hvinænderne, men de ville ikke ned på
isen. Thomas skød til et par eddefugle
uden held.Vi kunne se canadagæs trække
op på nordsiden af fjorden,så vi kunne jo
kun håbe at de ville komme sydover sene-
re.Vi lagde os så tæt på land hvor der ikke

var is.Og ganske rigtigt kom de tilbage. Vi
havde lagt vore gåselokkere lidt bag os,og 
heldigvis var solen på vores side. De første
kom lavt lige mod os, steg lige fremfor os
og der lå dem første. Siden hen blev der
flere af samme slags. Dagen udbytte blev 3
canadiere -4 hviænder og 1 edderfugl.  En 
rigtig god dag, som så ud til at blive en dag
uden fjer under dæk. Det lyder faktisk rig-
tig godt når 5 kg. gås rammer vandet!

Fredag i uge 48 
blev jeg inviteret til Østervrå. Hvor jeg var
blevet lovet at skyde et stykke vildt hos en
bekendt.Det gjorde det jo ikke mindre
spændede, da jeg endnu  havde mit første
dyr tilgode. Erik, min vært, viste lidt rundt
i skoven og anviste nogle gode steder ,hvor
der var mulighed for vildt. Der gik faktisk
kun 1 time, før der kom 3 dyr tilsyne. Ca.
60-70 meter ude stod så min første buk,
stadig med opsats. Så der var faktisk kun at
krumme pegefingeren. Den dejligste gaf-
felbuk, 19 kg brækket. En stor oplevelse.

For så at runde uge 48 af med fællesjagt i
St.Restrup. Her blev det til en flot fasan-
kok.

Med venlig jægerhilsen og god jul 
til alle.

Uffe Jøns.

Filmaften i Jægerhuset
Tirsdag den 10. januar 2006 kl. 19.00 er der filmaften i Jægerhuset. Foreningen indkøber
til lejligheden de sidste nye jagtfilm der er på marked. Alle medlemmer af de tre jagtfore-
ninger i Jægerhuset er meget velkommen denne aften, så mød op til nogle hyggelige
timers samvær med dine jagtkammerater.

Henrik Terp
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Formanden
har ordet
Foreningen har i året 2005
været meget optaget af den
nye landbrugsreform, der
giver foreningen mulighed
for at ansøge økonomisk
støtte til Kytterne – ca. 30
hektar - efter reglerne om
enkeltbetalingsordningen – tidligere kaldet hektars-
tøtteordningen.

Foreningen har ikke tidligere haft mulighed for at
søge støtte efter hektarstøtteordningen, da ordningen
krævede, at ansøger havde grønt bevis og udførte
aktivt landbrug. 
Foreningen har i mange år haft en aftale med en
lokal landbruger, der har forestået afgræsning af
Kytterne og han har i de tidligere år udnyttet de støt-
temuligheder der har været. Landbrugeren har til
foreningen betalt et beløb svarende til de ejendoms-
skatter, der har været for arealet.

Foreningen har på baggrund af mulighederne i de
nye støtteregler, selv ønsket at ansøge den støtte der
er muligt dels i forhold til enkeltbetalingsordningen
og dels i forhold til MVJ-støtteordningen gældende
for særligt følsomt landbrugsjord. 
Den økonomiske støtte efter enkeltbetalingsordnin-
gen udgør i år 2006 kr. 500 kr. årligt pr. hektar og
beløbet er stigende hen over årene, således at den i
år 2012 udgør ca. kr. 2.200 årligt pr. hektar. MVJ-
støtten udgør ca. kr. 1.700 pr. hektar og betinger at
foreningen lader området afgræsse.

Vi har i foreningen henvendt os til den landbruger,
der tidligere har afgræsset Kytterne og vi har med
Landbo-Nords mellemkomst tilbudt kr. 36.000 årligt
i tilskud til afgræsning. Landbrugeren har desværre
afslået tilbuddet, idet han ikke mente det tilstrække-
ligt rentabelt. Vi står nu i den situation, at vi skal
finde en ny kvægbruger, der ønsker at anvende Kyt-
terne til afgræsning og det arbejde forestår netop nu.

Da aftalen med tidligere landbruger er ophørt, bety-
der det for jagten, at vores areal bliver indskrænket
med 4 hektar, som landbrugeren tidligere har stillet
til rådighed som betaling for afgræsningen. Det har
ikke været muligt at leje jagten på de 4 ha, hvorfor
arealet til kommende sæson vil blive tydeligt afmær-
ket.

formanden

Salg,  reparation og lovpligtig service
af alle typer kraner og taljer.

Mindre firma
med stor erfaring

Se også brugte taljer på www.jyskkranservice.dk

Tlf. 24 67 55 81 • svarer hele døgnet!

offset- digitaltryk

Strandvejen 35D · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 42 25
Fax 98 12 71 49 . E-mail: mail@j-tengstedt.dk

Alt i Alt i 

offset-offset- ogog

digitaltrykdigitaltryk
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Søndag den 23-10 05 havde vi fælles jagt i
St. Restrup skov.
Vi skulle mødes ved savværket i store
Restrup skov kl. 09.00 jeg har taget min
kone med som driver og vores hund
(Mikkel) kl. ca. 09.20 kørte vi til den første
såt jeg bliv sat på post med ryggen mod golf
banen og jeg hade et åbent område foran
mig med et godt skud felt efter ca. en halv
time var driverne gået i gang ude i det fjer-
ne man kan høre at de kommer, tætter på og
spændingen stiger men da drivkæden er
uden for mig var der ikke set noget 
ved mig og heller ikke ved side skytterne
men over på den anden side af skoven er der
blevet skudt men om der er nedlagt noget
måtte vi vente med at få af vide (det var der
ikke) efter at driverne var forbi mig ca. 30

m. så jeg noget bevæge sig ca. 10 meter ude
og der kom en rå med lam i side skud men
da de var for tæt på hinanden kunne jeg ikke
komme til at skyde på lammet det var så tæt
på råen at jeg vil ramme råen i bagkøllen så
de fik lov til at løbe. Næste såt var der ikke
noget. Men i 3 såt fik jeg en plads på en sti
med en mark med nogle køer på den ene
side. Og på den anden hade jeg skoven
foran mig. Drevet sætter i gang og de kom-
mer, tætter og tættere på der lyder et pr.
skud efter nogle skovduer fra side manden
uden den store skade. driverne kommer hen
hvor jeg står og vi hilsen på hinanden og
derefter går de videre efter ca. 10 minutter
kan jeg høre at der kommer noget løbene
inde i skoven hen i mod mig og der kommer
et stykke råvildt det kommer 8 m. fra mig
og jeg skyder på den og den falder i skuddet
men forsøger at rejse sig igen men kan ikke
hvor på jeg skyder igen og den forender.
Det var en smalrå som jeg fik som det første
stykke råvildt jeg har nedlagt på den fri
vildtbane. Der bliv nedlagt 3 snepper en
gaffelbuk, smalrå og en skovdue i alt på
denne fælles- jagt.

Den glade jæger
Johnny

Mit første stykke råvildt

Ordinært medlemskab…….690,00

X ordinært medlemskab…..210,00

Senior medlemskab……….420,00

Ungdoms medlemskab……420,00

Hustands medlemskab……320,00

Kursister…………………..  83,00

Senior medlemskab kan opnås når du er
fyldt 65 år, eller mere.

Ungdoms medlemskab kan opnås indtil
det fyldte 25 år.
Såfremt du ikke vil have forstyrrelser i
leveringen af dine blade,
skal du senest den 15.01.2006 have
betalt dit kontingent, 
da du ellers vil blive slettet ved
Danmarks Jægerforbund.
Er du i tvivl, om du har det rette med-
lemskab, er du velkommen til at kontak-
te kassereren.

Benny Sørensen

Kontingent for 2006
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Efterlysning
Skulle der være nogle der selv har, eller kender nogen der har duer og eventuelt kaniner til
salg, er foreningen meget interreseret i at høre nærmere. Det er jo ikke nemt at lave hunde-
træning uden apporteringsemner at træne med. Eventuel fast aftale om at aftage indgås
gerne.
Henvendelse til Brian tlf. 98 17 23 12.

På hundeudvalgets vegne
Brian Lichon

Afgræsning af Kytterne
Til lodsejer tilbydes tilskud til afgræsning af kytterne på i alt kr. 36.000 årligt. Kytterne
er et græsareal på ca 3o ha., der af hensyn til naturpleje søges afgræsset. Området er i
tidligere år afgræsset og terrænet kan maximalt bære 40 kreaturer. 
Du skal selv sørge for indhegning, opsyn og vand.
For geografisk placering af arealet henvises til foreningens hjemmeside www.a-o-j.dk
Interesserede kan henvende sig til  Michael Larsen 98 38 11 79 eller 25 20 3305 eller
Benny Sørensen tlf. 98 38 40 64 eller 28404542.

Vi ønsker alle vores

medlemmer en glædelig jul 

og et lykkebringende nytår.
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Jagtanpart i St. Restrup Skov Vildtfrikadeller med stuvet spidskål.
(3-4 pers.)

Frikadeller:

Ingredienser:
300 g. dyrekød
200 g. svinekød
1 løg
1/3 grøn peber
1 æg
1 spsk. Mel
1? dl. fløde
revet muskatnød
salt og peber
purløg
timian
dansk vand.

Fremgangsmåde:
Vildt og flæskekød hakkes én gang med løg. Rør farsen op med krydderier og urter,
tilsæt mel og fløde.
Lad farsen stå og hvile i køleskabet ca. 1 time og rør så dansk vand i, til den får en
passende konsistens.
Varm noget smør gyldentbrunt på panden. Form farsen til frikadeller med en ske,
dyppet i det varme fedtstof og steg dem, til de får en god stegeskorpe.

Stuvet spidskål:

Ingredienser:
2-3 spidskål (afhængig af størrelse)
? l. fløde
mel eller maizena til jævning
salt og peber
lidt smør.

Fremgangsmåde:
Spidskålen er en sommerkål og derfor en kort tilberedningstid. Den kvartes gen-
nem stokken, stok og grove blade fjernes, og kålen dampes let-mør i vand med salt
og afdryppes. Derefter holdes den varm i en ildfast skål under lidt folie.
Imens laves en flødestuvning, som spædes op med vandet fra de kogte spidskål.
Stuvningen smages til med salt og peber (der piskes evt. en klat kold smør i, hvis
det skal være ekstra godt).
Derefter hældes stuvningen over kålen, og retten er klar til servering.

6

Som medlem af Aalborg og Omegns Jagt- forening har du mulighed for at tegne en anpart
i St. Restrup Skov, hvilket giver dig følgende muligheder:

Pürschjagt – mulighed for at skyde en sommerbuk  
Duejagt - fri duejagt i september måned og når fællesjagterne er afviklet.
Fællesjagt – 6 fællesjagter i efteråret og vinter
Gæster – mulighed for at invitere en gæst med på fællesjagterne
Vildt og revirpleje

Der tegnes maksimalt 40 anparter. Anpartshaverne for jagtåret 2005/06 har fortrinsret til at
forny deres anparter. Betingelsen for at beholde deres anpart er blot, at den ny anpart er
betalt inden 1. februar 2006.
Er du ikke med i jagten i skoven, og du gerne vil i betragtning til evt. kommende ledige
anparter kan du kontakte mig på tlf. 28404542 eller sende mig en email: bes@svg.nja.dk,
med navn og medlems nummer.

Ventelisten vil blive lavet efter først til mølle princippet.

Yderligere oplysninger, kontakt næstformand Michael Larsen 98 38 11 79 eller 
formand for skoven Henrik Terp 98 34 36 34

Lydighed og apportering
På indeværende tidspunkt har man fået et
rigtigt godt indblik i, om der blev gjort nok
ved dressuren i det forgangne forår/som-
mer, men det er jo aldrig for sent at gøre
noget ved det. Det kan både være en ud-
bygning af lydigheden, men nok så væs-
entlig nemlig at få trimmet vovsen lidt
med hensyn til apportering. De fleste der
har hund, har sikkert en udmærket appor-
tør, til de mere simple opgaver, men vi ser
jo gang på gang, at der er problemer, hvis
vildtet er faldet langt ude, eller der er flere
stykker der skal apporteres. Ligeledes vol-
der afsøgning af sivområder tit problemer,
men ikke større end de kan løses med en
rimelig indsats. 
Derfor indbyder vi igen til dressurkursus i

begyndelsen af det nye år.
Vi håber på at der vil blive hunde nok, så
vi kan få såvel et unghunde/hvalpe-hold,
samt et åbenklasse-hold.
Vi starter vanen tro med et lille møde/film-
aften tirsdag den 21. februar kl.19.00 ude i
Jægerhuset. Vi starter selve træningen lør-
dag den 4. marts kl. 10.00, hvor vi også
mødes ude ved Jægerhuset. Der vil blive 4
lørdagstræninger, hvorefter vi i takt med
sommertiden overgår til at træne tirsdag
aften kl. 19.00 . 

På udvalgets vegne 
Brian Lichon
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Jagt i Mecklenburg-Vorpommern
Her er lidt fra den sidste jagt i
Mecklenburg-Vorpommern 
24-26 Nov. 2005

Ankomst og indkvartering Torsdag d. 24
Nov.

Jagten foregik i Statsskoven omkring
Raastock på ca. 4000 ha.
Der blev sat på post kl. 9,00 ca 90 perso-
ner.hvorefter hundene blev sluppet.
Drevet gik til ca. kl.14,00
Der måtte skydes
kronvildt,dåvildt,svin,råvildt og ræv.
Dåvildt op til spidshjorte,kronvildt op til
8 ender.
Svin op 3 årige

Afskydning på 2 jagter (2 dage) var på
174 stk.

Pris 750 euro incl. 3 overnatninger.+ kost
og tysk jagttegn 18 euro.

Regionsmøde
2006

Der afholdes regionsmøde på Nordsømuseet
i Hirtshals, lørdag d. 4 Marts.
Til regionsmødet skal man være delegeret fra
sin lokalforening, for at kunne deltage med
stemmeret.
Man kan også deltage som gæst ved at til-
melde sig til regionsformanden,
Kristian Slyk på tlf. 98 10 16 46.
Også her vil der blive debatteret den nye
struktur i forbundet og den store kulegrav-
ning af forbundets forhold og økonomi.
På regionsmødet vil der være deltagelse af
både Danmarks Jægerforbunds direktør og
formand, så der er alle muligheder for at få
belyst alle forhold.

Jørgen Balser Jakobsen

Kredsmøde i Danmarks
jægerforbund

Der afholdes ordinært kredsmøde i kreds 2,
tirsdag d.17 Januar 2006. Mødet er oprinde-
ligt annonceret på Ellidshøj Kro, men den er
i sidste uge gået konkurs, og vi er derfor nødt
til at finde et andet sted til mødet.
Vi har i stedet valgt at holde kredsmødet på
Rold Gl. Kro, der har vi været før og holde
møder, og det er et ganske udmærket sted.
Alle der er medlem af en lokalforening i
kreds 2, kan deltage i mødet, I skal blot til-
melde jer på den kupon som i finder i
Decemberudgaven af vores foreningsblad
Jæger, eller tage telefonen og tilmelde til
mig.
I år er der både ny struktur og oprydning i
Jægerforbundet på programmet, så det er
måske netop i år at du skal vælge at komme
til kredsmøde.

Jørgen Balser Jakobsen

Fisketuren
Den 1 - 4 - 2006

Der er stadig ledige pladser til turen. Der
vil i januar blive udsendt girokort, og beta-
lingen 5oo kr. skal være betalt senest 1-3.
Derefter vil personer på ventelisten få til-
budet og der vil blive fyldt op med ikke
medlemmer.

KNÆK og BRÆK

Svend Aage
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Jagttilbud 2005
Jagt på Kronvildt, Dåvildt, Vildsvin og Råbuk.

Der kan organiseres Hochsitz, Pursch og Tryk og Drivjagt

Bukkejagten starter 1 Maj
Kronvildt fra 1 Juni
Dåvildt fra 1 Juli
Vildsvin Hele Året 

Første Eksempel.
Forlænget Jagtwekend Fredag-søndag.
Råbuk og Wildsvin.
Hochsitz morgen og aften.
Med i prisen, den første ældre buk, unge rådyr og Ûberlaufer.
Pris. 500 EURO. Med i prisen er overnatninger med morgenmad.

Andet Eksempel.
Forlænget Jagtwekend Fredag-søndag.
Kronvildt, Dåvildt, Wildsvin og Råvildt.
Kronspidshjort og kalv, Dåspidshjort og kalv, den første ældre buk, smaldyr og Ûberlaufer.
Pris. 600 EURO. Med i prisen er overnatninger med morgenmad.

Trykjagt kan arrangeres fra midt oktober til slutningen af januar.

Trofæjagt med Jagtføring ( Pursch)
Jagtføring 100,00 euro/dag
Keiler fra 200,00 euro
Kronhjort fra 300,00 euro
Dåhjort fra 200,00 euro
Råbuk fra 100,00 euro
Råbuk 6 ender 200,00 euro

Første Eksempel
Har man skudt Buk eller svin og ønsker at skyde flere er det muligt.
Råbuk under 6 ender 100,00 euro 
Råbuk 6 ender  200-230 gr. 200,00 euro ekstra uanset størrelse
Råbuk 6 ender  230-250 gr. 250,00 euro

Ûberlaufer 100,00 euro
Keiler op til 3 År (tænder ca. 10-12 Cm ) 200,00 euro
Keiler over 3 År spørg om pris.

(ca. 300-1200 euro)

Andet Eksempel.
Har man skudt 1 art og ønsker at skyde flere af samme art.
Kronhjort op til 6 ender 300,00 euro
Dåhjort op til halvskuffe 200,00 euro
Dåhjort Fuldskuffe spørg om pris (Speciel pris) 
Råbukr (ulige 6 ender, gaffel, spids,) 100,00 euro 
Råbuk6 ender + 250,00 euro ekstra uanset størrelse
Ûberlaufer 100,00 euro
Keiler op til 3 År (tænder ca. 10-12 Cm ) 200,00 euro
Keiler over 3 År spørg om pris. (ca. 300 - 1200euro)

Brunst jagt på Buk.

Trofæjagt. 100 euro for jagtføring

Ønsker man at skyde større trofæer kan der arrangeres specielle ture. F. eks
Kronhjort op til 12 kg
Dåhjort fuldskuffer
Keiler over 5 år

På de ture aftales inden afgang hvor stor trofæ man ønsker at skyde og pris aftales.

Indkvartering 

2 mand deler et dobbeltværelse.
Ønsker man enkelt værelse er der merpris på.
Alt transport under jagten er med i prisen.

Reviret er beliggende 260 km. fra den Danske grænse 

Henvendelse til

Bjarne Andersen
Svenstruphøj 15
9230 Svenstrup
98186085 - 40560129
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