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Formandens beretning:
Så er Foråret atter på vej her i skrivende stund, det har været en
varm men også fugtig Vinter,
så atter en Vinter, hvor mange dyr har overlevet, også dem der
nok burde være taget af naturen selv.
En gruppe synes jeg dog virker, som om er på retur: ænderne!
Specielt Gråænderne
Det kan naturligvis være jeg kommer de forkerte steder, eller taler
med de forkerte.
Men en tanke er den forkætrede Mårhund, der kunne være
synderen.
Men der kan også være andre forhold.
Min tanke er at vi nok bør gøre en ekstra indsats for at fremme
bestanden af gråænder. Og her ikke nødvendigvis ved at sætte
ud, men derimod at lade naturen klare den selv, med en smule
hjælp fra vores siden.
Fakta synes at være, at for at opretholde en stabil
bestandstørrelse af gråænder skal ynglesuccesen helst være
højere end ca. 15%.
Amerikanske undersøgelser viser, at vilde gråænders
ynglesucces nogle år er så lav som 2% på grund af
redeprædation. Hvilket så
taler sit eget tydelige sprog: reproduktionen udebliver på et
fornuftigt niveau.
En yderst effektiv måde at øge ynglesuccesen er Ducktubes, en
amerikansk opfindelse, naturligvis!
Et rederør (Ducktube) er en simpel rørformet konstruktion af hø
og metalnet, der placeres over åbent vand i ca. halvanden meters
højde.
For at få succes, skal der vælges en sø, hvor fødemulighederne
er tilstede, som f.eks. Skanderborg sø.
Jeg vil sørge for, at der på vores hjemmeside kommer nærmere
anvisning på fremstilling og anvendelse af sådan en anordning,

Og måske var der et par medlemmer, der kunne tænke sig at
byde ind på dette forsøg, nu her hvor ænderne er ved at finde
redepladser.
Til den kommende sæson er der fire arter der er føjet til
fredningslisten, hvoraf de tre er dykænder,
De tre er Havlit, Taffeland og Fløjlsand. Tyrkerduen er så også
blevet fredet. Overordnet set er problemet ikke Dansk, men en
generel status på europæisk plan.
En beslutning der er truffet på baggrund af en indstilling fra
Vildtforvaltningsrådet, hvor også Danmarks Jægerforbund er
repræsenteret.
Igen i år vil vi fra foreningens side have mange aktiviteter, hvor
nogle vil være nævnt her i bladet. Men der vil ligeledes være
masser af aktiviteter der ikke kommer
med af forskellige årsager. Men stedet at læse alle de aktiviteter
der kommer op, er på foreningens hjemmeside: Skanderborgjagtforening.dk,
der kan du følge med i det seneste nyt fra foreningens udvalg,
beretninger og andre der har noget på hjerte.
Nu hvor så Foråret igen gør sit indtog med lys og varme, hvad de
fleste af os finder kærkomment.
Vil Jeg ønske dig og din familie et godt et godt et af slagsen.
Knæk og bræk med Bukkejagten, og om ikke andet en god
Sommer.
Og få nu lige skudt geværet ind, og brug muligheden for at få
luftet haglbøssen ved foreningens fællesskydninger i maj og juni,
så er der en mulighed om ikke andet for lidt socialt samvær, men
også at du som jæger måske lige får løftet niveauet.
Knæk&Bræk!
Søren Lungholt
Formand

OBS Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling ,
Den 31.3.2020 kl. 19:00 i foreningens lokaler på Vestermølle
Oddervej i Skanderborg.
Foreningen vil være vært for kaffe og kage.
Tilmelding til Jens Erik Andersen senest fredag den 27.3
Dagsorden:
Valg af Dirigent
Fremlæggelse af forslag til nye vedtægter
Afstemning om nye vedtægter
Afslutning
Forslag til nye vedtægter og delforslag til særskilt afstemning,
Vil kunne ses på foreningens hjemmeside www.skanderborgjagtforening.dk
Senest 14 dage før ekstraordinær generalforsamling.
Ligeledes vil forslaget være at finde i foreningens lokaler.
Bestyrelsen

Nye medlemmer:
Har du interesse i at være medlem i Skanderborg Jagtforening,
kan du kontakte Danmarks Jægerforbund direkte på tlf.: 88 88 75
00 tryk herefter 1 for medlemsregistrering, her skal du så blot
oplyse vores foreningsnummer: 3604 samt navn, adresse,
fødselsdato, telefon og mailadresse.
Du kan også kontakte Uffe Jakobsen på telefon 2060 0231eller
på mail uffe11443@gmail.com med ovenstående oplysninger.
Uffe Jakobsen

Deltag i vingeundersøgelsen og vind en
jagtkniv
Siden 1970'erne er der på den ene eller anden måde
indsamlet vinger fra udvalgte fuglearter i Danmark. Det er
jægerneder frivilligt indsender vingerne.
Vingeundersøgelsen sætter flere nuancer på den
obligatoriske vildtudbytteindberetning, som alle jægere
skal lave årligt. I samspil med vildudbyttestatistikken udgør
vingeundersøgelsen det faglige grundlag, som jagten
administreres på i Danmark, og er sammen med nationale
og internationale optællinger af de jagtbare fugles
bestande af afgørende betydning for fastsættelse af
jagttiderne. Der trækkes lod om en jagtkniv for hver 1000
indsendte vinger. Det er gratis at indsende vinger til
vingeundersøgelse, og du kan rekvirere specialkuverter
med forudbetalt porto
på vinger@bios.au.dk. Vingeundersøgelsen skal bruge én
hel vinge fra hver nedlagt fugl, samt dato og sted for
nedlæggelsen. Indsend vinger fra:
•
•
•
•
•
•

Svømmeænder (gråand, spidsand, knarand, pibeand,
krikand, skeand, atlingand)
Dykænder (edderfugl, sortand, fløjlsand, havlit, hvinand,
taffeland, bjergand, troldand)
Gæs (grågås, sædgås – også hovedet, blisgås,
kortnæbbet gås, canadagås)
Blishøns
Skovsnepper
Dobbeltbekkasiner

Bukkejagt 2020:
Alle informationer vedrørende bukkejagten i år, findes på
hjemmesiden. Dette skyldes apport udsendes tidligere end
normalt.

Lokale-udlejning:
Vi tilbyder vores medlemmer at leje vores flotte lokaler for 1.000
kr. pr. weekend. Lokalerne har plads og service til max 50
personer. Henvendelse vedr. udlejning kan ske til Jens Erik
Andersen på tlf. 91 86 00 08. Slutrengøring kan også aftales.
Jens Erik Andersen

Telefon 86 52 39 33

www.hs-slagteri.dk

Pølseborde
Smørrebrød
Receptioner
Kold buffet
Varm buffet
Anretning
Vi tilbyder næsten alt i:
Hjemmelavet pålæg, leverpostej,
spegepølse, Wiener- og grill pølser,
sylte og blodpølse m.m.

Hårby Slagteren IVS
Slagtermester Niels Juul Nielsen
Den Grønne Vej 1, Hårby
8660 Skanderborg
Telefon 86 52 39 33
www.hs-slagteri.dk

Hvordan det føles at skyde bukken d. 19. maj – og
hvordan skal man bruge tiden derefter…..?
Jeg deler jagt sammen med 3 gode kammerater. Et dejligt terræn med
Gudenåen som nabo.
Vi plejer at mødes d. 15. maj om aftenen i vores ”jagthytte”, som er
et velindrettet sommerhus, hvor vi spiser sammen og deler en flaske
rødvin, og sætter hinanden op til næste dag med minder fra tidligere
jagter.
Megen søvn blev det ikke til trods for, at jeg ramte sengen tidligt.
Tildigt op d. 16. maj og jeg havde fået tårnet, vi kalder ”det gamle”.
Ligesom sidste år var det en dejlig maj morgen. Solopgang kl. 05.05.
– og kl. 04.50 viste den store, gamle 6-ender sig, som vi havde set på
vildtkameraet i månederne op til sæsonstart.
Efter at have nydt synet af den fine buk et par minutter forsvandt den
op i granskoven.
Senere på morgenen kom ræven også forbi og hilste på. Ingen held
den morgen.
Søndag, d. 19.maj om aftenen fik jeg så tid til at komme ud på terrænet
igen. Omkring kl. 20.10 viste, der sig et stykke råvildt ude på 300
meter, som forsvandt op til juletræerne. 15 minutter senere kom det
tilbage – og det var en buk. Jeg havde udset mig nogle punkter, hvor
jeg ville afgive skud, når et stykke råvildt passerede disse punkter.
Bukken var nu på vej op til et af disse punkter (der kunne jeg mærke
en begyndende bukkefeber) – men den drejede af og forsvandt ud af
mit synsfelt.
Kl. 21.05 – som tryllet frem stod den så 45 meter fra tårnet –
og derfra var det op med riflen, finde ”bladet” i korset og ”krumme
fingeren”. Bukken gik ned i ”skraldet” – kuglen havde tage toppen af
hjertet
Når nu bukken er skudt på et så tidligt på sæsonen – hvad får man
så de knap næste 2 måneder til at gå med? Vi skyder normalt kun
1 buk per mand hos os.
I de sidste 14 dage i bukkejagten tog jeg mit bukkekald med og
hyggede mig med at bruge det og de fleste aftener kunne jeg kalde
råvildt ind – primært smaldyr. Så hvad kan man bruge knap 2 måneder,
der er tilbage af en bukkejagt? Masser – ud efter mårhund, regulering
af rævehvalpe og mange fine oplevelser!

Rågeregulering:
I skrivende stund ved jeg ingenting, hvilket burde dæmpe enhver
forventning, men jeg forventer at den kommende rågeregulering
vil foregå som sidste år, med regulering tirsdag, torsdag og
søndag fra kl. 18.30 til kl. 21.00 samt lørdag morgen fra kl. 08.00
til 10.30.
Bøssemager
Uanset om der kommer krav til ammunitionen eller ej, vil der
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både våben og ammunition samt beklædning,
fodtøj og tilbehør.
Vores sortiment er sammensat således at der er gode varer i alle
Uffe Jakobsen
prisklasser, så vi har varer til den unge jæger, såvel til den mere kræsne
Jagtudvalget
kunde der ønsker det absolut bedste.

Rågetærte med sauce
1 stor tærte eller 4 individuelle tærter:
500 g rågebrystkød renses, trimmes og skæres i mindre stykker
200 g bacon i tern
250 g grofthakkede blandede svampe
2 hakkede løg
2 fed knust hvidløg
½ flaske rødvin
200 ml hønsefond
2-3 spsk. Worcestershire sauce
1,5 dl. fløde
Krydderurter og krydderier: Timian, oregano, sennepspulver, salt og peber
Lidt mel
1 – 2 ruller butterdej
Fyld
Brun bacon og flyt det over i en gryde.
Vend rågekødet i mel, der er krydret med salt, peber og en tsk. sennepspulver.
Steg rågekødet i stegepanden, og bland det derefter med det stegte bacon i
gryden.
Svits løg og hvidløg ved svag varme, til de er gennemsigtige og tilføj dem til
indholdet i gryden.
Steg svampene og tilføj til gryden.
Hæld hønsefond, worchestershire sauce, rødvin og krydderurter i gryden og
lad simre i omkring 30 – 40 minutter.
Smag til med salt og peber.
Si blandingen for at adskille væsken og fyldet. Hæld væsken over i ny anden
gryde. Dette er saucen.
Tærter
Har du valgt at lave individuelle tærter, skal du fordele butterdejen i
tærteformene, tilføje kødfyld til hver tærte og derefter lave låg af butterdejen.
Lågene lukkes godt til, og der laves et par huller i midten af hvert tærtelåg.
Bag tærterne i varmeluftovn ved 180 grader i 25-30 minutter, eller indtil
tærterne er gyldne.
Hvis der laves én stor tærte, hældes kødfyldet over i et stort, fladt ovnfast fad,
og derefter laves der et stort låg, der trykkes godt fast på fadet. Lav nogle
huller i tærtelåget, inden tærten bages i varmeluftovn ved 180 grader i 25-30
minutter, eller indtil tærten er gylden.
Sauce
Varm saucen forsigtigt i en gryde og tilsæt 1 til 1,5 dl fløde. Hvis saucen er for
tyk, tilsættes mere rødvin eller vand. Smag til med krydderier igen.
Tærterne serveres med sauce, kartoffelmos og grøntsager.

Riffel
Vi har igen i år adgang til skydebanerne i Harlev (Højbyhus 1A, 8462
Harlev) sammen med Stilling Jagtforening i april og maj, på følgende
dage.
April: den 15 + 22 + 29 og i maj: den 6 + 13. Der må skydes fra kl.
16.30 til 20.00. Der er ikke nogen tilmelding, bare mød op, kom frisk.
Der må ikke anvendes mundings bremse, og max kalibre er indtil 8
mm. Det koster 50 kr. pr gang/aften, og det er kolde kontanter.
Derudover har vi én dag i Vingsted kun for foreningens medlemmer, og
det er søndag den 26. april fra kl. 13.00 til kl. 16.00 hvor vi har 100m og
200m baner. Fra kl. 15 til 16 har vi også en 300 m bane.
Hvis der ny ammunition der skal testes, en kikkert der driller eller andet
der giver panderynker, så er dette dagen hvor der er hjælp at få, inden
bukkejagten eller feltskydningen står for døren.
Det koster 50 kr. at deltage og der er ingen tilmelding, bare hiv geværet
ud af skabet og kom afsted så man er tryg ved sit grej når bukken står i
kikkerten eller feltskydningen er i gang.

Uffe Jakobsen
Skydeudvalget

Mårhunde
De fleste jægere er også naturelskere - og er du en af dem, der holder
af den danske natur og dens mangfoldighed, så kan du faktisk gøre en
forskel med dit jagttegn. For noget tyder på, at hvis vi vil beholde det
nuværende fugleliv, så kræver det at mårhundebestanden får modspil.
Det lille rovdyr, mårhunden er nemlig ved at indtage den danske natur,
som er en habitattype der giver den optimale forhold. Det betyder rette
klima, let adgang til fugtige områder (å, mose, sø), rigeligt med mad og ingen naturlige fjender.
Mange synes, at det er spændende med et nyt dyr i den danske natur –
og nogle kan stadig være i tvivl om hvorvidt mårhunden er et regulært
problem: er det ikke bare et spørgsmål om diversitet, at mennesket ikke
kan og skal styre det hele – og at vi skal acceptere at naturen har sine
egne veje, og at den stærkeste overlever?
Det er stadig de færreste der har set en mårhund i naturen. Jægere ser
dem måske lidt oftere, da de jo af gode grunde kommer uden for stier
og i forvejen sidder stille og venter, men for den almindelige
naturbruger kan det nok være vanskeligt at se at der er et problem.
Vi stoler på det vi ser, og da det ikke er ofte at man spotter en
mårhund, er problemet nok ikke så stort. På mange måder er
problematikken sidestillet med da Svend Auken som miljøminister fik
fredet grævlingen. Der var her ingen beviser for en bestand i nedgang,
og Det Grønne Råd, som vejledte ministeren i forhold til konkrete
beslutninger, var enige. De havde ingen gode argumenter for en
fredning, men da Auken aldrig havde set en grævling, måtte den jo
være sjælden. Og fredet blev den. Grævlingen og mårhunden har det til
fælles at de primært er nataktive og bl.a. bor i huler under jorden. De
minder derfor en del om hinanden – og kan der så ikke også være
plads til mårhunden i den danske natur?
Jeg har mest lyst til at sige nej.
Grævlingens primære føde er regnorm. Den kan også spise biller, mus,
padder, korn bær mv. men da den er ret langsom og larmende under
sine søgen efter føde, er det utroligt sjældent at den tager raske
pattedyr og fugle.

Mårhunden er omnivor – altså altædende. Maveundersøgelser har
givet eksempler på mårhundens forslugenhed, hvor der i maven på en
enkelt mårhund blev fundet fødder fra 9 mågeunger. I en rapport
”Mårhundens føde og fødeoverlap med hjemmehørende rovdyr i
Danmark”, som er udarbejdet for midler i Jægernes Naturfond,
bliver der henvist til en rapport fra 2011, som skulle vise at der ikke er
nogen dokumenteret effekt af mårhunden på byttedyrsbestande i
Europa. Det svarer dog ikke helt til de observationer der bliver gjort
lokalt.
John Ravn fra Rårup Jagtforening ved Juelsminde, som før har hold
foredrag her i området om mårhunderegulering, er af en anden mening.
Han har haft særlig fokus på området omkring Bjerre Engsø, hvor der
er skudt ca 40 mårhunde. Johns observationer viser, at en række af de
danske karakterfugle, padder og tudser er i drastisk tilbagegang. Det
gælder ynglefuglene – her står der virkelig slemt til. Heldigvis besøges
engsøen af utallige trækfugle om foråret og efteråret. De fugle der
vælger at slå sig ned og forsøge at skabe en famileliv rundt om søen –
de får ”stort set” intet afkom på vingerne. At komme der en sommerdag
og sætte sig i fugletårnet for at nyde gåsefamilien – den tid er desværre
ovre.
Finland udgør skrækscenariet i forhold til mårhund. Her er det nu den
mest nedlagte art og der bliver afholdt skyde-konkurrencer over nogle
dage, med præmier til flest nedlagte. Billedet er fra Finland – det er
nogle danske jægere som har været med nogle finner på
jagt/regulering efter mårhunde og resultatet er efter 5 dage –
skræmmende.
Resultatet af mårhundenes invasion i Finland kan man se resultatet af i
Danmark. Her kommer ikke længere det enorme træk af edderfugle,
havlitter, sortænder og fløjsænder, som man før i tiden kunne
opleve. Mange mener at det skyldes mårhundens forslugenhed på
deres redepladser.
Klimaet i Danmark er særdeles gunstigt for mårhunden, ja faktisk noget
bedre end i Finland, da temperaturen er noget højere. Det kan man
bl.a. se på antallet af hvalpe pr kuld. En mårhund får lidt over 11 hvalpe
i gennemsnit – da man startede med at undersøge dette, var det
omkring 10,8 hvalpe.

De godt 5200 mårhunde – som jyske ”mårhundebander” har registreret
som døde i 2019 vidner om at bestanden er støt stigende. I
Skanderborg kommune bidrog vi med 75 individer. Når vi
sammenligner med vores nabokommuner, er det nok i underkanten.
Når der ikke bliver skudt flere her, skyldes det ikke, at mårhunden ikke
er her – men nærmere at vi ikke er nok til at dække området.
Mårhundereguering er et tålmodighedsarbejde. Vi anbefaler at man
samler et hold som kan hjælpe hinanden med etablering af foderplads,
løbende fodring og vedligeholdelse af plads og kamera samt endelig
afskydningen.
Skulle du have fået lyst til at bidrage til arbejdet, så kan du deltage i et
foredrag med Naturstyrrelsens Peter Bülow. arrangeret af
Mårhundegruppen i Skanderborg sammen med Skanderborg
jagtforening den 10/3-20 kl. 19 i Laden på Vester Mølle. Tilmelding til
Jeanette Thrane (22 98 55 31).
Du har også mulighed for at få rådgivning af Ole Andersen (20 59 45
08), Skanderborg Jagtforening og Robert Mazanti (51 54 15 59),
koordinator af mårhundegruppen i Skanderborg kommune.
Linda Kolling

Flugtskydning
Igen i år kan vi komme ud på gården hos Knud, Ringklostervej 19,
8660 Skanderborg, og træne med jagtgeværet på følgende dage i maj:
onsdag den 6 – 13 – 20 – 27 og endelig den 3 juni.
Skydningen foregår fra kl. 18.00 til kl. 21.00
Det vil foregå som tidligere år, og der vil være instruktører til stede som
gerne hjælper.
I denne sæson må der udelukkende bruges miljø patroner, som man
selv skaffer eller køber af foreningen som man har kunnet tidligere år.
Prisen i år er 50 kr. for en kasse (25 stk patroner).
Èn skydning med 30 duer koster 30 kr.
Der kan købes pølser, øl og vand.
Det kan kun blive godt, så kom og vær med.

Uffe Jakobsen
Skydeudvalget

Jagthorn
På mandage er vi nogle stykker der blæser jagthorn i Fiskernes
Lokale på Vester Mølle.
Det foregår fra kl. 19 til ca. 21 med en lille pause til en kop kaffe og
lidt ”pral”.
Der er plads til flere, så hvis du har lyst, er du velkommen. Vi er et
par stykke der har blæst i mange år, et par stykker som er kommet
rigtig godt efter det og en hel nybegynder, så det er ikke din formåen
på hornet der skal være en hindring for at deltage.
Vi spiller mest de melodier der anvendes i forbindelse med
almindelig jagt, altså signaler som Samling, Jagt Begyng, Jægerråb,
Vildtparaden, de fleste signaler for jagtbart vildt, Jagt Forbi, det
meget vigtige Frokost Signalet plus det løse som På Gensyn.
Kom og vær med en aften, om ikke andet kan du måske lære at
skelne de forskellige signaler når du hører dem på jagten.
Vi har pt. ikke sat en slutdato, men stopper som regel midt i maj.
Skulle du ikke have et jagthorn, har foreningen et der kan lånes hvis
du lige giver et praj! Jensenplaj8660@gmail.com, tlf: 61712777
Med jægerhilsen Per Ladefoged

Foreningstræf
hver tirsdag Hver tirsdag mellem kl. 10.30 og kl. 13.00 mødes
medlemmer med lidt ekstra tid i hverdagen til helt uforpligtende
pral, snak og hygge, vi får altid rugbrød, franskbrød med pålæg
og en snaps.
Desuden har vi altid kaffe på kanden, kolde øl og vand i
køleskabet og vi. Alle er velkomne, og alle har mulighed for at
benytte sig at vore muligheder i forbindelse med værktøj og
værksted.
Prisen er 30 kr. per gang
Tirsdagsklubben

Hundetræning
Foreningen tilbyder igen i år grundtræning
og lydighedstræning.
Sted: Skanderborg Jagtforening,
Vestermølle, Oddervej 82, Skanderborg
Introaften: Tirsdag, d. 24. marts kl. 19:00 i
foreningens lokaler
Vi vil gennemgå forløbet, hvilke
forventninger vi har og i særdeleshed er vi
interesseret i jeres forventninger.
Husk at medbringe vaccinationsbog. Husk
ligeledes at tjekke jeres hundeforsikring om
der også er figurantdækning, hvilket der
skal være når hunden føres til træning.
Denne aften er uden hund.
Vi træner herefter hver tirsdag aften fra kl. 19:00 frem til & med tirsdag
d. 9. juni, hvor vi holder afslutning med nogle tilpassede prøver alt efter
hundens alder og kunnen – og naturligvis hyggeligt samvær.’
Pris: Kr. 450,00
Tilmelding til Peder Poulsen telefon 51767913

Kalender
10/3-2020 mårhundeaften kl. 19.00 – Vestermølle
31/3-2020 ekstraordinær generalforsamling kl. 19 – Vestermølle
Flugtskydning: 06/05-2020, 13/05-2020, 20/05-2020 og 27/052020 kl. 18 til 21.00 – Ringklostervej 19, 8680 Skanderborg
Riffelskydning: 15/04-2020, 22/04-2020, 29/04-2020, 06/05-2020
og 13/05-2020 – der skydes fra 16.30 til 20.00 adressen er
Højbyhus 1A, 8462 Harlev

Hundetræning alle tirsdage i perioden: 24/03-2020 til 02/06-2020
Jagthorn alle mandage i perioden fra nu til engang midt i maj – kl.
19 til ca. 21.00

Focus Observer
Klar til bukkejagten?
Få rigtig meget kikkert for pengene med en af vores
”best-seller” kikkerter.

8x34 / 10x34

999kr.
8x42 / 10x42

1299 kr.

Over 1.000 våben på lager,
heraf 300 rifler og mange i
magnum kalibre.
Masser af jagt/fritidsbeklædning, udstyr, fodtøj
mm.

Mårhundens skræk!
Nu er det blevet lovligt at anvende natkikkert til at komme mårhund og vaskebjørn til livs*
PARD NV007

PARD NV008

Påmonteres din egen kikkert med den medfølgende
adapter, ø45mm (ø42mm/ø48mm kan tilkøbes)

Kompakt IR-sigtekikkert (monteres direkte på riflen)
Vandtæt til IPX7-klassifikation

3799 kr. inkl. ekstra batteri og oplader!
5699 kr. inkl. ekstra batteri og oplader!
PARD natkikkerter kan anvendes både dag og nat, monteret på riffel ( .308W/5000J) eller som håndholdt spotter.
Indbygget WIFI samt optagefunktion som gør det muligt at gemme video/billeder på SD-kort. IR lygte rækker op til 200
meter.
* Kræver tilladelse – vi skal nok hjælpe med ansøgningen!
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