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Formanden
har ordet
I denne noget mærke-
lige situation burde det 
ikke være så svært at få 
sammensat et indlæg til 
Omegnsjægeren, men 
det har jo ikke været 
muligt at opretholde et 
normalt foreningsliv, 
med aflysning af vores 
forårsgeneralforsamling, som en konse-
kvens af forsamlingsforbuddet.
Vi har godt gang i vores konsortier, dog med 
Kollerup lidt bagefter i forhold til bukkejag-
ten, da vi skulle helt hen til d. 27 maj om 
aftenen inden den første buk blev nedlagt. I 
resterne af St. Restrup er der på nuværende 
tidspunkt ikke nedlagt buk, men optimis-
men fejler ikke noget, så det kommer nok. 
Lengsholm er også kommet godt i gang, 
med flere nedlagte bukke, men dette kan I 
også læse mere om andetsteds i bladet.
Vi har i bestyrelsen besluttet at den aflyst 
generalforsamling i foråret bliver afholdt 
sammen med efterårsgeneralforsamlingen i 
oktober, dette kan lade sig gøre i forhold til 
vedtægter, da vi er ude i force majeure, og 
ifølge Jægerforbundets jurister kan vi køre 
videre som tingene er, indtil det bliver mu-
ligt at afholde vores møder.
Til sidst et ønske om at tingene bliver nor-
maliseret så hurtigt som muligt, og en god 
sommer til alle medlemmer og deres pårø-
rende.
Knæk og bræk i resten af sæsonen.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Generalforsamling
den 13. oktober 2020
Vi har i bestyrelsen besluttet at afholde 
vores aflyste forårsgeneralforsamling, 
sammen med den kommende efterårsge-
neralforsamling, da det ikke var muligt i 
foråret på grund af forsamlingsforbuddet.
Vi håber for forståelse for dette, og de 
valg til bestyrelsen som skulle have væ-
ret afviklet, må så vente til d. 13 oktober.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Jagttegnundervisning 2020
i Coronavirusens tegn

Jagttegnsundervisning startede først tirsdag 
i det nye år med 15 kursister - igen med me-
get forskellig baggrund hvilket gør kurset 
og diskussionerne breder samt meget bedre. 
Som en del af kurset deltog vi også i fore-
draget om blyfri ammunition hvilket gav en 
ekstra vinket på jagt, våben og ammunition. 
Bedst som vi skulle starte den praktiske 
undervisning med lerdueskydning og af-
standsvurdering på flugtskydningsbanen i 
Støvring den 14. marts, lukkede Danmark 
ned den 11. marts. Dette medførte at alt 
praktisk undervisning blev lukket og under-
visningen i jægerhuset ligeså. 
Vi blev dog hurtig enige om at fortsætte 
den teoretiske undervisning over Internettet 
med online møder. Dette muliggjorde den 
teoretiske undervisning selvom dialogen er 
udfordret med online undervisning og mere 
blev til envejskommunikation. Dog viste 
det sig at denne undervisningsform funge-
rede bedre end forventet. 

Genåbningen af Danmark fase 2 mulig-
gjorde også at vi kunne komme på skyde 
banen, dog maksimum 10 personer af gan-
gen. Flugtskydningsforeningen i Støvring 
var super fleksible og hjælpsomme med at 
arrangere så vi kunne få banen for os selv 
og dermed 9 kursister og en instruktør. Gen-
nem tre tirsdage i maj fik vi gennemgået de 
obligatoriske skydning og Flemming fik ar-
rangeret afstand vurdering med de kendte 
silhuetter. 
Selve afviklingen af jagttegnsundervis-
ningen faldt på plads med de restriktioner 
Corona krisen gav os. Dette var dog ikke 
den største udfordring. Jagttegnsprøverne 
kunne selvfølgelig heller ikke afvikles og 
informationen fra Naturstyrelsen var oftest 
mangelful og til tider helt udeblevet. Dette 
betød at aflysning at prøver ikke altid blev 
meldt ud og når det så blev meldt ud kun-
ne kursisterne ikke bestille nye tider pga IT 
problemer. Dette rod medførte at til sidste 
blev alle prøver aflyst og ca. en uge senere 
blev der igen åbnet for prøvetilmeldinger. 
I skrivende stund har flere fået sig tilmeldt 
prøverne selvom vi er bekendte med at der 
ikke er prøvetider til alle som nogen må 
venter til september. Ligeledes er der alle-
rede nogle få der har aflagt prøve og alle 
er bestået indtil videre - stort tillykke med 
jagttegnet og knæk og bræk til jer der skal 
til prøve senere. 

Benny Vejlgaard 



Bukkejagt i Kollerup Plantage
Så har vi rundet den 16. maj, og dermed er 
bukkejagten også skudt i gang. Det lod dog 
vente lidt på sig i plantagen i år. Dog har vi 
her på det seneste nået at komme godt med 
i forhold til tidligere år. Den 27. maj slog 
Thomas for en gang skyld til i Plantagen 
med en fin gaffelbuk. Dagen efter var det 
Jørgen Balsers tur til at få kød i fryseren, 
da han skød en spidsbuk. Efter forgæves at 
have ventet på ham i ét tårn, var Jørgen flyt-
tet til nyt tårn. Her skete der lige så lidt, og 
Jørgen besluttede sig for at tage hjem. Han 
nåede dog ikke at få rygsækken helt på, så 
stod han lige pludselig der ude i det åbne. 
Her på falderebet den 1. juni, deadline for 
indsendelse af materiale til dette blad, slog 
henholdsvis jeg og Karsten Nøhr til med 
henholdsvis en ulige gaffelbuk, og en rigtig 
fin seksender. Hr Nøhr har næse for hvor de 
gode bukke går og gemmer sig.
Vi er jo kommet i en lidt uvant situation i år. 
Vi nåede ikke at få afholdt vores anpartsmø-
de, inden coronaen lukkede ned for al mø-
deaktivitet. Derfor har jeg i år været nødt til 
at satse på de jagtdatoer som jeg havde fore-
slået i det nye regelsæt, for Naturstyrelsen 
ønskede disse datoer, så de kunne blive god-
kendt. Det skal da for en god ordens skyld 
siges, at det nu plejer at gå ganske smertefrit 

med fastlæggelse af disse datoer. Det ligger 
dog fast, at lige så snart vi hører der bliver 
åbnet for afholdelse af møder med mere end 
10 deltagere, bliver der indkaldt til anparts-
møde. Der er jo så mange andre ting der skal 
snakkes om inden afholdelse af vore fælle-
sjagter. Der er heldigvis sjældent noget nyt 
på dagsordenen når det gælder bukkejagten.
Vi er som sædvanlig ganske spændte på 
hvad sæsonen vil bringe. Der har jo gennem 
hele vinteren været en del uro i plantagen, 
da de stadig ikke er færdige med at foretage 
den udtynding samt fældning der er gang i. 
På efterårets jagter må vi desværre indrøm-
me, at vi ikke så nær så, eller skød for den 
sag skyld, det råvildt vi har været vant til. 
Nogle vil sikkert mene det er fordi vi er gået 
for hårdt til det. Det vil jeg dog have lov 
til at tvivle på. Derimod er der ingen tvivl 
om, at der over tid bliver nogle rigtig dejlige 
områder i vores plantage. Så må tiden bare 
vise om det bliver os, eller nogle andre der 
får glæde af det. Så vil jeg bare benytte lej-
ligheden til at ønske alle knæk og bræk i den 
videre bukkejagt.

Brian
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Regulering af råger
på kommunen arealer
Igen i år har en del af foreningens medlemmer deltaget i 
regulering af råge på Aalborg kommunes arealer. Skytte 
Klavs Godiksen har stået for arrangementet. 
Reguleringen startede i ugen op til bukkejagten og strakte 
sig over 3 uger. Jeg har selv haft mulighed for at deltage 
flere dage, og har mødt mange af foreningens medlemmer 
til reguleringen. Tror at alle syntes det er en spændende 
opgave at regulere råger. Vi mødtes i Skovdalen bag ZOO 
kl. 08.00 og efter et rundstykke og parolen, hvor Klavs 
gjorde meget ud af at vi regulerer i et offentligt område, 
med mange tilskuer. Så sikkerhed frem for alt – ingen 
skud under 65 grader og når vi møder andre brugere af 
området, skal vi imødekomme deres interesse i hvad vi 
laver, med venlighed og godt humør. 
Vi regulerede til kl. 12. alle hverdage og mødtes derefter 
til en fælles parade.
Jeg havde ikke mulighed for at deltage i de sidste dage 
så det endelige resultat er jeg lidt usikker på men vi kom 
over 2000, så der er da gjort en stor og god indsats for at 
reducere antallet af råger i Aalborg kommune.
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Riffelskydning

Alt vores planlagte forårsskydning blev som 
bekendt aflyst pga Covid 19. Forsvaret lukke-
de alle baner i landet og der er ikke åbnet op 
endnu for civil skydning. Forsvaret er 3 md. 
bagud med deres uddannelses program, så al 
civil skydning og booking er aflyst indtil d. 3. 
august.
Håber at i har benytte jer af de andre private 
tilbud der åbnede op ca. 1. maj.
Vi håber at vores skydninger i efteråret bliver 
afholdt som planlagt, men vi kan ikke få svar 
fra forsvaret før efter d. 3. august.

Efterårets skydninger er planlagt
på følgende dage:
Søndag den 23. august kl. 09.00 – 14.00
Lørdag den 27. september kl. 09.00 – 14.00
Sædvanen tro vil der være indskydning på 100 
meter, og for dem som tør udfordre sig selv 
sluttede skydedagene af med skydning på 200 
meter fra kl. 12.00.
Igen i år vil der mulighed for at købe sig en pøl-
se, hvilket mange tidligere har benyttede sig af. 
Så kan man få en snak om dagens skydning og 
måske også en historie fra bukkejagten.
Den 12. september har vi lejet  Vesthimmer-
lands skydecenter i Ulbjerg. Der vil være mu-
lighed for skydning til løbende vildt på 50 og 
100 meter med varieret hastighed, og der er 
mulighed for duble. Der vil ligeledes være mu-
lighed for skydning med haglgevær til lerduer. 
Skydning fra kl. 9.00 til 12.00. Indskydning 
og skydning på løbende vildt. Begrænset antal 
pladser. Tilmelding til Lars Rimmen nødven-
dig. Først til mølle. 
ALLE PLADSER TIL ULBJERG
ER UDSOLGT

Riffeludvalget – Benny Sørensen 28404542

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af protokol
3. Beretning om foreningens virke
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
 (orientering)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 På valg er: (alle modtager genvalg)
 Benny Sørensen,  Leon Jensen,
 Benny Veilgaard,
 Jørgen Balser Jakobsen                                         
7. Valg af 2 suppleanter
 På valg er:
 Ronnie Christensen, Jørgen Aaen
9. Valg af 2 bilagskontrollanter
 På valg er:
 Karl Henrik Woldum
 Kasper Niemann
10. Valg af hundeudvalg
 På valg er:   
11. Valg af riffeludvalg
 På valg er:  
 Rene Andersen, Benny Sørensen,   
 Casper Henriksen,  Benny Veilgaard,
 Lars Rimmen,  Flemming Madsen,
 Jørgen Balser Jakobsen.
12. Valg af Kytterudvalg
 På valg er: 
 Kenneth Sloth, Henrik Asp Nielsen,   
 Henrik Gårdbo Nielsen, Lasse Lichon, 
 Brian Lichon, Johnny Mortensen
13. Valg af repræsentanter
 til kredsmøde i 2021. 
14. Eventuelt.

Aalborg og Omegns
Jagtforening

1924
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Med stolene tæt pakket og kaffe på kanden 
var Aalborg og Omegns Jagtforenings loka-
ler ved Gigantium i Aalborg, tirsdag den 25. 
Februar 2020, rammerne om et spændende 
oplæg af Niels Kanstrup om blyfri riffelam-
munition. Niels Kanstrup er, udover jæger, 
uddannet vildtbiolog fra Århus Universitet 
og stifter af Dansk Jagtakademi. Niels har 
tidligere arbejdet ved Danmarks Jægerfor-
bund og har arbejdsmæssigt erfaring med 
bly i ammunition gennem mange år.
Aftenens program indebar et foredrag, ef-
terfulgt at en kort pause, hvorefter der var 
mulighed for at stille spørgsmål til Niels og 
diskutere aftenens emne, hvilket blev flittigt 
udnyttet. De fremmødte kunne desuden se 
frem til, at aftenen blev afrundet med lækre 
håndmadder fra slagteren, med en kold øl 
eller sodavand på siden.

Niels kom ind på følgende:
• Kort om bly’s anvendelse gennem tiderne
• Problematikken ved blyammunition:
 Risiko for at forgifte vildt, økosystem
 og mennesker
• Alternativer til blyammunition
• Fokus på riffelammunition:
 præcision - effekt - sikkerhed
 tilgængelighed - pris

Hvorfor skal vi interessere os for blyfri 
ammunition?
I flere lande, heriblandt flere delstater i 
Tyskland, har man valgt at ændre lovgivnin-
gen, så det ikke længere er tilladt at skyde 
med ammunition indeholdende bly. I Dan-
mark er der dog endnu ikke lavet en sådan 
lovændring, men derfor er det alligevel inte-
ressant for danske jægere, at høre mere om, 
hvad blyfri ammunition indebærer. Dette 
både fordi den danske lovgivning på sigt vil 
følge trop, men også fordi flere jægere kan 
have interesse i jagt i lande, hvor lovgivnin-
gen allerede er ændret. 
Udfordringen ved bly er, at bly som bekendt 
er giftigt. Problematikken er set før, blandt 
andet i form af luftbåret bly i bilos, (på 
grund af blyindholdet i benzin), samt ved 
bly i maling. Begge dele er i dag forbudt, 
da bly påvirker menneskets organer, blod, 

knoglemarv, fertilitet, nerver samt hjernens 
udvikling. På grund af dette er særligt børn 
og kvinder i den fødedygtige alder udsatte, 
men blyforgiftning kan naturligvis ramme 
alle. Blyforgiftning fra blyet i ammunition 
er dog ikke en overhængende fare, idet langt 
de færreste spiser vildt flere gange ugentligt. 
Men selvom blyet ikke er livstruende for 
den gængse jæger, er der stadig god mening 
med, at undlade brugen af blyholdig ammu-
nition til jagt. Blyet er nemlig skadeligt i na-
turen, hvor det bliver en del af økosystemet. 
Både fordi fugle kan samle efterladt ammu-
nition op, men også fordi ådselædere spiser 
efterladt kød, der kan være kontamineret af 
bly. Ved f.eks. havørnebestanden, kan der 
observeres en akkumulering af blyrester fra 
projektiler i kroppen, hvad der i sidste ende 
medfører døden for dyret.

Hvilke alternativer er der?
Problemet med blykontaminering kan nemt 
løses, ved blot at skifte til en blyfri ammuni-
tion. Her kan være flere muligheder, hvilket 
blandt andet afhænger af våbentypen, men 
i forbindelse med aftenens oplæg, vil fokus 
være på riffelammunition. Blyfri riffelam-
munition er typisk fremstillet af rent kobber 
eller alternativt kobberlegeringer som for 
eksempel messing.
De fleste større producenter tilbyder i dag 
et blyfrit alternativ, til deres blyholdige sor-
timent. Men det er desværre ikke helt uden 
udfordringer at skifte ammunitionstype og 
derfor er der nogle ting man skal være  op-
mærksomhed på, når man overvejer at skifte 
ammunition. Denne udfordring består især 
i, at kobbers vægtfylde er lavere end bly’s, 
og projektilerne hermed bliver længere – alt 
andet lige – for at kunne leve op til vægtkra-
vet. Nogle rifler har svært ved at stabilisere 
de lange projektiler. Udfordringen her er 
dog ikke større, end at den kan løses ved at 
eksperimentere lidt med ladning og på den-
ne måde kan ammunitionen afbalanceres og 
bedre præcision opnås. 
Nu vil nogle skarpe hoveder så måske sid-
de derude og tænke, om kobber ikke er et 
tungmetal, og dermed også giftigt? Og jo, 
det er fuldstændig korrekt, men kobber er 

Blyfri riffelammunition ved Niels Kanstrup
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først giftigt ved langt større mængder, li-
gesom kobber afsættes langt mindre i byt-
tedyret, sammenlignet med bly. Desuden 
er kobber, i modsætning til bly, et såkaldt 
micro-ernæringsstof, som både dyr og men-
nesker har brug for, hvilket derfor betyder, 
at den afsætning af kobber der sker, ikke vil 
være skadelig for hverken dyr, mennesker 
eller økosystem. 

Tilgængelighed
Mere lavpraktisk er der måske nok nogle der 
overvejer, hvor tilgængelige alternativerne 
til blyholdig ammunition er. I  forhold til 
udvalg og tilgængelighed er der gode mu-
ligheder på markedet. Prismæssigt kan der 
ses en forskel ved færdigkøb, hvor de blyfri 
alternativer er en smule dyrere, men prisfor-
skellen er ikke  overvældende. Ved hjemme-
ladede patroner er prisen med og uden bly 
den samme, her er der endda tilfælde ved 
komplicerede kugletyper, hvor prisen for 
kobber er lavere end bly.

Effekten af blyfri ammunition
Når vi taler om ammunition, er vi naturlig-
vis også nødt til at tale om effekt. Ovenfor 
blev det kort nævnt, at der kan opleves en 
forskel i præcisionen mellem bly- og blyfri 
ammunition, men der er flere faktorer, der 
er værd at nævne. Når vi ser på ammuniti-
onens dræbeevne, er det værd at bemærke, 
at anslagsenergien ikke er afgørende(for 
dræberevnen). Mange undersøgelser vi-
ser derimod, at dræberevnen afhænger af 
konstruktionen af kuglen samt træfpunkt, 
i højere grad end hvilket materialet kuglen 
er lavet af. Dermed kan vi konkludere, at 
dræberevnen ved blyfri ammunition er til-
svarende den ved blybaserede kugler. Dette 
understreges af en undersøgelse, hvor man 

så nærmere på flugtafstand ved bly versus 
kobber ammunition.
Undersøgelsen var baseret på i alt 700 dyr 
og resultatet viste, at forskellen mellem 
de to typer ammunition er marginal. Ved 
krondyr viste undersøgelsen en lidt længere 
flugtafstand for kobber, helt bestemt en for-
skel på 30-35 meter, mens undersøgelsen for 
råvildt viste, at bly gav den længste flugtaf-
stand.. En anden bekymring som nogle kan 
have ved kobber ammunition er flere riko-
chetter, men dette problem virker ikke til at 
være synderligt stort i praksis.
De blyfrie projektiler ekspanderer ensartet 
og for mange typer uden at tabe synderligt 
i vægt. Så gennemtrængningsevnen aftager 
kun i forhold til den modstand projektilet 
møder i dyrekroppen. Der kan derfor være 
nogle store projektiler, der kommer ud af 
dyrekroppen ved gennemskud. Man skal 
derfor være ekstra omhyggelig med at sikre 
der er kuglefang.
En anden forskel, der er værd at bemærke, 
er, at kobber på lange afstande kan give ud-
fordringer i forhold til hastighed. Ved lange 
afstande reduceres anslagshastigheden, og 
herved kan ekpansionen blive mindre end 
vanligt. Denne problematik kan dog omgås 
ved at gå op i kaliber
Til slut vil vi fremhæve at der alt i alt kun 
findes små forskelle på effektiviteten at bly-
holdig og blyfri riffel-ammunition, og den 
overordnede konklusion er at effektiviteten 
af de blyfrie riffelprojektiler svarer til den 
klassiske blyholdige riffel ammunition.

Tak til Niels Kanstrup.
Tak til Henrik Rudfeld, Jagtriflen for sup-
plerende information.

Flemming

Blyfri riffelammunition ved Niels Kanstrup
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Buejagt med træning
i jagtforeningen!
Vores forening har lige godt 500 medlem-
mer og vi forsøger at lave arrangementer 
som tilgodeser så mange så muligt, vi har 
riffelskydning, skydevogn, jagthorns-blæs-
ning, hundetræning, pramjagt, gåsejagt og 
forskellige jagtområder som vi kan tilbyde 
vores medlemmer, men når det kommer til 
buejagt så ser det lidt sløjt ud.
Der er ganske vist nogle få som går og fifler 
lidt med denne jagtform men ikke noget 
som gør det store i vores forening.
Der er dog nogle tilbud under vejs hvis der 
er interesse for det. Støvring bue-bane til-
byder åben bueskydning på deres bane hver 
torsdag med de samme betingelser som når 
vi skyder riffel.
Har du lyst til at komme på skydebanen med 
bueskydning, så lad mig høre fra dig, så vi 
kan følges nogle stykker, vi har ikke så me-
get grej (skydemål, lånebuer) men det kan 
der måske anskaffes hvis interessen er der. 
Der er ikke så mange som ønsker at over-
lade deres egen bue til nye bueskytter men 
jeg har dog en som kan lånes til en prøve-
skydning, eller måske kan vi arrangerer en 
instruktør til at komme med gode råd osv.
Det er dog ikke noget som vi vil bruge ener-
gi på hvis der ikke er interessen for det.
Vi har lige fået en ny bue-koordinator i 
kreds 1 som bestemt er kompetent og der er 
hjælp at hente.
Lad mig høre fra dig hvis du har en lille bue-
jæger i maven, så lad os finde ud af hvordan 
vi også i vores forening har en afd. for bue-
jægere.
Jeg kan kontaktes på telefon 25266410 eller 
sch@techcollege.dk, måske har du bare et 
godt forslag eller bare gerne vil prøve, men 
hold dig ikke tilbage 

Det nye St. Restrup
Vi har fået etableret resterne af St. Restrup, 
et lille konsortie som kun har 25 ha. tilbage 
i 3 år endnu, vi er 11 deltagere, og arealet er 
beliggende ved Duedal vejen. der er 2 sky-
destiger, og så må vi se om der bliver held 
med dette. Det er aftalt at holde 4 fællesjag-
ter, som kommer til at bestå af 2 såter.

Arrangement
med skydevognen
Vi vil i lighed med tidligere år arrangere en 
dag med Danmarks Jægerforbunds skyde-
vogn, og deres instruktører som følger med 
denne, dette bliver søndag d. 6. september, 
og starter kl. 9,00 og varer til ca. middag, 
hvor vi lige plejer at evaluere dagen.
Der er individuel skydetræning og undervis-
ning tilpasset netop dig, så hvis du er blevet 
lidt ”rusten” og gerne vil have afprøvet dine 
færdigheder, eller finde dine begrænsninger 
med en haglbøsse er dette dagen hvor dette 
kan lade sig gøre.
Tilmelding til undertegnede senest d. 1. sep-
tember, enten på tlf. 22 32 42 40 eller mail 
balser@jakobsen.mail.dk

Jørgen Balser Jakobsen.

Kytterne og Nørholm enge
Ande og gåsejagten på foreningens arealer 
kan i år erhverves for henholdsvis 250,- for 
kytterne og 200,- Nørholm enge. For det-
te beløb kan der frit drives trækjagt i hele 
sæsonen. Beløbet skal indbetales på for-
eningens konto i Spar Nord på reg.nr. 9280 
kontonr. 4565789339 – der skal printes en 
kvittering ud, der sammen med jagttegn 
SKAL medbringes på jagt/færdsel på area-
lerne – vær venlig at påføre indbetaling dit 
navn, og hvad du betaler til, så bliver det lidt 
nemmere at være kasserer. Der vil på enkel-
te jagtdage blive foretaget kontrol på om-
rådet – og husk at alle har ret til at se andre 
jægers kvittering på betalt jagtafgift. Har du 
en kammerat du gerne vil have med på jagt 
skal han meldes ind i foreningen og betale 
jagtafgiften, inden han kan komme med. Vi 
har alle sammen et ansvar for at områderne 
ser pæne og ordentligt ud, så tag venligst dit 
affald med hjem.

 Benny Sørensen

Kort

nyt !
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Ny jæger på Kytterne
Vi kan i foreningen godt lide traditioner, og 
fortsætter derfor med at foreningen afholder 
en rundvisning med efterfølgende aftentræk 
på vores areal på Kytterne. Denne tradition 
skal der selvfølgelig ikke laves om på. Så 
derfor har jeg fundet artiklen frem fra sidste 
år, og lige rettet datoer i den. I år bliver det 
lørdag den 26. 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 udbytterigt  jagtareal til yderst 
fornuftige penge. I sidste sæson var prisen 
for et jagtkort til arealet kr. 250, 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.dk - i undtagelsestilfælde på tlf. 
40477418, hvortil også spørgsmål kan stil-
les. Sidste tilmeldingsfrist er søndag d. 20. 
sep.
Denne dag vil Kytterne være lukket for for-
eningens øvrige medlemmer fra kl. 12.00 og 
resten af dagen.

Pbv. Brian Lichon
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Foreningens ”nye” jagt på Lengsholm Gods 
ved Lendum har vi haft siden 1. oktober, 
og dermed er vi nu i gang med vores første 
bukkejagt på terrænerne. Vi har naturligvis 
været utrolig spændte på hvordan det ville 
løbe af stablen. Der er jo ingen tvivl om, at 
vi havde store forventninger da vi jo har set 
rigtig meget råvildt der oppe på efterårets/
vinterens jagter. Men inden vi kunne kom-
me i gang med jagten, var der lige lidt sti-
ger der skulle styr på. Vi havde overtaget et 
tårn samt 2 stiger fra det neddroslede kon-
sortie i St Restrup Skov, og vi havde også 
været på Stubben og hente stiger. Grundet 
den meget våde vinter, og ikke mindre våde 
forår havde det ikke været muligt at kom-
me ud i terrænet med specielt vores tårn. 
Jeg allierede mig i slutningen af april med 
min søn og hans gode kammerat, da der så 
var mulighed for at få hold i et køretøj der 
kunne køre på marken. Dagen oprandt og 
der var rigtig pæn tilslutning fra konsortiets 
medlemmer til at give et nap med på denne 
dag. Da tårnet var kørt ud og rejst op, forlod 
jeg gruppen der lige skulle fastgøre tårnet. 
Grunden til dette var såmænd ønsket om at 
få en naboerklæring i hus, da vi havde ønske 
om at opstille en stige i et læbælte. Proble-
met i dette var, som I nok har regnet ud, at 
afstanden til skel ikke overholdt de 130m 
som loven kræver. Efter en præsentation og 
en god snak, havde vi uhindret adgang til 
at opstille stiger i det påtænkte læbælte, når 
bare ikke vi skød ind over hans mark. Det 
var selvfølgelig en gensidig aftale, der også 
gjorde det muligt for naboen, at opstille sti-
ge nærmere end de 130 m til vores. Da sti-
gerne var opstillet, kom anden del af grun-
den til at jeg havde lavet aftale med sønnen 
og kammeraten. Begge er tømmere, og vi 
havde desværre en dør ind til vores jagts-
tue, som ikke længere kunne åbnes da begge 
karme var så rådne, at det hele hang. Så det 
medbragte tømmer blev hurtig forvandlet til 
en ny karm, og vupti kunne vi lukke døren 
meget nemmere end vi på noget tidspunkt 
har kunnet. Så var der virkelig basis for en 
fyraftensbajer.
Nå tilbage til jagten. Nok har vi bukkejagten 
her i foråret, men vi har jo også en rågeko-

loni som jeg personligt havde glædet mig 
rigtig meget til at skulle bruge en del timer 
i. Da jagten jo for de fleste af os, ligger ½ til 
¾ times kørsel væk, er det sin sag at holde 
øje med udviklingen i kolonien. Da jeg så 
en dag fik en melding fra Ole om, at nu var 
ungerne ved at komme ud på grenene, fik 
jeg hurtig fundet en halv dag i kalenderen 
weekenden efter. Det skulle desværre vise 
sig, at enten havde de været lidt sene til at 
komme ud af rederne, eller også var de bare 
meget hurtige til at blive flyvefærdige. Da 
jeg indfandt mig i kolonien, lettede der en 
stor sværm af de sorte fugle, og så var jeg 
klar. Problemet var bare at der ingen fugle 
var i træerne, og der var fuldkommen ro i 
trætoppene, hvilket for mig indikerede at 
der ikke just var mange fugle tilbage i reder-
ne. Jeg forsøgte en tur mere efterfølgende, 
desværre med samme nedslående resultat. 
Så det var bestemt ikke på rågereguleringen 
vi fik de store oplevelser i år, og endda til 
trods for, at dette var 12 dage inden regule-
ringen begyndte i Aalborg kommune.
Eftersom bukkene ikke flyver måtte der da 
være mere held med at træffe disse hjem-
me. Det skulle også vise sig at være rigtig, 
selv om der lige gik en tre dage inden der 
gik huld på bylden. Vi havde en aftale om at 
dele konsortiemedlemmerne i to hold, hvor-
af det ene hold havde lov til at komme den 
16. om morgenen, og hold 2 kunne så kom-
me den 16. om aftenen. Derefter ville der 
være åben for at man frit kunne booke en 
plads. Der har ikke været overbooket på no-
get tidspunkt, men dog folk til stede stort set 
hver dag siden premieren. Alligevel skul-
le der gå til tirsdag morgen den 19. inden 
første buk blev skudt. Undertegnede havde 
godt nok set en buk den 16. om morgenen, 
men denne havde snydt mig da jeg forsøgte
mig med at komme ind på skudhold af ham.

Statusrapport Lengsholm Gods
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Mårhund ved Gjøl

Hej Benny 
Jeg skriver til dig, fordi jeg her i weekenden 
har set en mårhund ved parkeringspladsen 
ved østerkæret på Gøl. Mårhunden var en 
hvalp, som vadede fra den lille ø, der er 20 
meter fra vandkanten. Jeg mistænker at det-
te blot er en af mange, som om muligt, kan 
husere i området, og derfor skriver jeg til 
dig, da i som en del af Aalborg og omegns 
jagtforening har jagten på kytterne. I og 
med, det var en hvalp jeg så, er det muligt 
at der er flere i området, og siden kytterne er 
nærliggende, er det også muligt at de også 
kan være der. 
Jeg håber at I,i jagtforeningen vil gøre en 
indsats, enten ved at skrive på Facebook 
til jeres medlemmer og opfordrer dem til 
at holde udkig efter dem eller evt. Opsætte 
vildtkameraer for at klarlægge om de er der. 

Det kan jo havde katastrofale følger for den 
gode bestand og for de ynglende fugle der 
ude. 
Jeg har vedhæftet nogle billeder, også må du 
gerne vende tilbage, hvis i ser nogle af dem 
på jeres arealer. Jeg har lige ledes meddelt 
Limfjordsjægerne som også har jagt i nær-
heden. 
Derudover, må du gerne informere den per-
son/personer som har jagt på netop denne ø, 
såfremt at du kender ham. Hvis du er i tvivl 
hvilken jeg snakker om, sender jeg gerne et 
kort. 

Hilsen Frederik Graversen

Vinden svøbte måske for lige pludselig var 
han og 2 råer dem der var gået. Da jeg så 
sad i samme stige tirsdag morgen så jeg ikke 
noget til ham. Jeg vidste fra en tidligere ob-
servation samt fra om lørdagen, at han yn-
dede at holde til i en let bevokset trekant af 
marken godt 200 m fra stigen. At jeg ikke 
havde set ham, var jo ikke ensbetydende 
med at han ikke var der, hvorfor jeg på min 
vej hjem lige ville runde dette igen, for om 
muligt at overliste ham denne gang. Han var 
dog ikke at se i bevoksningen, der var en rå 
og det var det. I det samme ser jeg så et dyr 
komme luntende ovre hos naboen, på vej hen 
mod trekanten, op med kikkerten, og ganske 
rigtig der kom han. Opstilling af skydestok 
og så var det såmænd bare vente og håbe det 
bedste. Alt kunne jo ske, måske kom han 
ikke over på vores, måske ville han ikke 
gøre holdt og dermed give mig en chance 
for at afgive et forsvarligt skud, eller måske 
gik det lige efter planen. Han krydsede efter 
flere stop på vejen endelig grøften og kom 
på vores jord. Først stod han dårligt, hjer-
tet begyndte efterhånden på trods af alderen 
og erfaringen, at sætte hastigheden op. Han 
flyttede sig atter, men stod nu næsten med 
bagenden til mig. Endelig kom vi til tredje 
gang, som jo er lykkens gang. Det gjaldt så 
også for mig denne dag. Han stoppede atter 
for lige at snuppe lidt grønt, og denne gang 
perfekt med bredsiden til. Kuglen suste 
gennem luften, og traf ham i en støvsky af 
hår, hvorefter han gik ned som ramt af ly-
net. Hurtig en ny kugle i kammeret, og være 
klar. Det var dog ikke nødvendig da jeg først 
så ham igen da jeg stod ved siden af ham de 
obligatoriske minutters venten efter.
Allerede samme aften var lykken atter med 
en på Lengsholm. Enten er Ole rigtig dyg-
tig, eller også er han en lille smule heldig, da 
jeg jo på facebook havde lagt mærke til, at 

han allerede havde lagt billeder op af et par 
bukke. Alligevel lykkedes det atter Ole at slå 
til, da han på stykket syd for gården havde 
observeret en buk der stod i vejen for ham 
på hjemvejen. Vores nyjæger har ligeledes 
haft mulighed for at skyde buk, men der har 
desværre været omstændigheder der ikke 
gjorde det muligt for ham at fuldføre mis-
sionen, så han må bare være vedholdende, 
så lykkedes det selvfølgelig før eller siden. 
Men det slutter dog ikke her. Den 22. maj 
var det Morten der havde heldet med sig. 
Her er det ikke helt urimeligt at sige heldet 
med sig. Morten havde forladt stigen for 
at gå tilbage til bilen, en distance på rundt 
regnet 250m. Da han kommer ca 60 m fra 
stigen, og lige kigger sig tilbage, opdager 
han 2 dyr krydse marken på naboparcellen, 
i retning af hans placering. Ja så er der jo 
ikke andet at gøre, end gøre sig klar efter 
at have konstateret den ene var en buk. Så 
kort inden bukken når skoven sætter Morten 
en perfekt kugle der sluttede bukkens liv. Ja 
somme tider kommer oplevelserne til dig, 
og til tider må du arbejde lidt mere for at 
komme til oplevelserne.
Og så lige her kort før de sidste linjer til 
denne artikel skulle skrives, var det Troels 
der efter stor tålmodighed og vedholdenhed 
fik held af det. Han skød en lille gaffelbuk i 
engen i såt 6 den 31. maj.

Brian Lichon
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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 !
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- på jagt efter
grafisk produktion?

Jægermarked 2019
Vi kender det alle… !! 
Noget vi kar købt fordi vi ikke lige 
kunne undvære det, ligger/hænger el-
ler fylder i skabet, noget vi har brugt 
er blevet for lille/stor eller bare uinte-
ressant, måske var det bare et fejlkøb?? 
Vi vil give dig mulighed for at få det 
omsat til noget som passer eller er mere 
interessant. 
Derfor afholder vi igen jægermarked.
D. 10. december 2019 er det muligt af 
handle/sælge dine fejlkøb.
Måske en ny haglbøsse til lillemor i 
julegave eller genladnings udstyr til 
svigermor…. Kom med dine effekter 
og lad os prøve at omsætte det til noget 
andet vi måske heller ikke har brug for, 
måske er det lige det du mangler.

PS. Leon siger noget med æbleskiver 
og……
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din næste tryksag?
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TRYKSAGER

HUSK !
Generalforsamling

den 13. oktober 2020
se omtale side 7
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Bornaghi 12/70 28 gr.
str. 3-4-5-6
1 æske 25 stk. 79,-
Ta 10 æsker 699.- spar 100.-

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

Aalborg:
Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96330300

Brønderslev:
Markedsvej 136, 9700 Brønderslev, Tlf.: 96450300

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

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

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