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Danmarks Jægerforbund: 

Netop nu er der i Danmark 176.943 jagttegnsløsere, blandt jagttegnsløserne er 10.750 kvinder. 

Det stigende antal jægere gør dog også andet end at gå på jagt. Danske jægere bruger årligt 
næsten 200 millioner kroner af egen lomme til naturbesvarelse og udvikling af naturen, som for 
eksempel etablering og pleje af levende hegn, remiser, vildtstriber, vandhuller og søer. Hertil 
kommer, at jægerne via jagttegnsafgiften bidrager med omkring 100 millioner, hvoraf 17 millioner 
kroner bruges målrettet til naturforbedringer.  

Danmarks Jægerforbund består af 876 jagtforeninger med sammenlagt 93.861 medlemmer.  

 

Jagtens Hus. 

I det naturskønne område ved Kalø Vig er der siden 1950 blevet uddannet jægere, studerende og 
undervisere i jagt, vildtforvaltning og naturpleje. I dag er det hjemstedet for én af Danmarks 
smukkest beliggende byggepladser med udsigt til Kalø slotsruin og Aarhus Bugt. 

Det tager sin tid at handle grund med staten, det kræver en vedtagelse i Folketingets 
Økonomiudvalg. Det blev der først den 8. maj 2015.  

Mandag den 8. juni 2015 blev de første spadestik til Jagtens Hus i Rønde taget. Forude venter et 
byggeri, der om godt et år vil resultere i tre markante bygninger, der vil huse Danmarks 
Jægerforbunds administration, et uddannelsescenter samt et besøgscenter for Danmarks vilde dyr 
og deres levesteder 

Jagtens Hus vil blive et nyt midtpunkt for alt, hvad der handler om jagt, vildt, våben, hunde, 
anvendelse af vildt, m.v. 

Byggeriet forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2016. 

 

Danmarks Jægerforbund Slagelse, tidliger JKF. 

 

Jægerrådet i Slagelse er bindeled mellem foreningerne, kommunen og kredsen. Der bliver lagt et 
udmærket arbejde i at skaffe mest mulig jagt for ny-jægerne samt hjælper til vedregulering af eks. 
Råger. De er for tiden et voksende problem i byerne og hvis du kunne tænke dig at være med kan 
du bare henvende dig til mig. 

Jægerrådet er hele tiden opmærksom og arbejder på hvilke muligheder der opstår. 

Det drejer sig ikke om gratis jagt men muligheden for at foreningerne kan indføre de nye jægere i 
etik, sikkerhed og fællesskabet omkring jagt. 

Vore ung jægerudvalg gør en stor indsats for dette og arrangere og tilrettelægger forskellige 
jagter. 

 

Vi havde et fælles arrangement her i salen den 26. februar med Thomas Lindy Nissen. Han er 
jæger, lystfisker og forfatter og fortalte om jagt fra forskellige steder i verden bistået af film og 
billeder. 

En meget fin aften. 
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Jagtforeningerne i Slagelse deltog sammen på Sørbymarkedet med fællesstand. Der skal dog en 
bedre opbakning fra et par af de andre foreninger til hvis dette skal gentages. Hashøj Jægerklub 
deltog med 8 mand i de 2 dage. Super godt gået. 

 

I januar eller februar afholdes årsmødet og jeg vil gerne opfordre til at I deltager. Det er en god 
mulighed for at komme til at tale med beslutningstagere fra hovedbestyrelsen. 

 

 

Hashøj Jægerklub 
 

Vores jagtforening har et ret stabilt medlemstal, dog med én lille nedgang.  

Vi har en rigtig god tilslutning til langt de fleste arrangementer og mange tak for det!! 

 

SMS 

Er nu kommet godt i gang og virker helt efter hensigten. 

 

Jægermiddagen. 

Ca. 70 deltagere til vores traditionelle jægermiddag i godt feststemt lag. Vi har som sædvanlig 
indtaget en fremragende 3 retters menu tilberedt af Maiken med god hjælp fra bestyrelsen og ikke 
mindst Aage der hvert år kommer og sørger for hjemmelavet kransekage. Derefter med dans til 
vores egen Brian Nygaard som virkelig kan de fleste ud på dansegulvet. 

Vi er på igen 19 marts 2016 så husk tilmelding  

Hundetræning. 

Igen i år havde vi kaldt til hundetræning i og omkring Ravnebækskoven. 

Der var stort set fyldt godt på holdene. 

Det blev afsluttet med prøver og socialt samvær ved grillen. 

Madlavningskursus. 

Holdet er hurtigt fyldt og når Uffe bl.a. fortæller lyder det fantastisk hyggeligt, og de får også lavet 
lækker mad.  Det er forsat Maiken der underviser – så hvis du har lyst til at få udvider horisonten 
på det kulinariske område, så er det nu du skal tilmeldes. 

Jagt Hornblæsning. 

Jagthorn er flyttet til Sørby Magle i spejderhuset. 

Leif har efter mange år valgt at stoppe som lærer. 

Der er kommet ny og han kan tilføre nye toner til  
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Brian Nygaard er ny tovholder og tilmelding er til ham, på tlf. 58 18 57 85 
Klubaften. 

Traditionen tro blev klubaftenen af holdt i Dalmose hos Bent kørelære, Det er rigtig hyggelig aften 
hvor der bliver snakket på kryds og tværs særligt om opsatserne på bordet. 

Der var mange flotte bukkeopsatser og opløbet var ret tæt om årets buk. 

Vi kårede året buk Jens Mathissen og så flotte trofæer fra udlandet som vores medlemmer havde 
nedlagt. 

Bukkemorgen på Vankelmark 

Stort fremmøde af jægere der skulle se hvad de andre havde nedlagt. Der blev serveret kaffe og 
morgenbrød og snakken gik til langt op ad formiddagen. 

Flugtskydning på Vankelmark 

Vi har afholdt fastelavns- og træningsskydning, præmieskydning er i år 20 september. 

Der er god tilslutning til disse dage. 

Ny jægerjagter 

Ungdomsudvalget gør en stor indsat for afholdelsen af ny jægerjagtene, både i Ravnebækskoven 
og på Annebjerggården.  

Udbyttet var sidste sæson meget begrænset med få fugle i skoven og nypløjede jorde på 
Annebjerggården. Vi har fået mulighed for at nedlægge fasaner på Annebjerggården og har indført 
stærk begrænsning på afskydningen deraf. 

Der er ikke nedlagt råvildt denne sæson pga nedgang i bestanden i området. 

Der er åbnet tilladelse til at nyjægere kan nedlægge råvildt, med bue, i bl.a. Ravnebækskoven. Det 
skal dog være sammen med én instruktør fra vores jagtforening. 

 

Stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og stort engagement.  


