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Møde med jagtforeningerne.
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Den 11. Maj 2005.

V. og Ø. Hassing Jagtforening

Jens Larsen
Niels Chr. Kristensen

Ulsted Jagtforening

Fin Johansen
Karsten Batsberg

Hals Jagtforening

Per Munk
Jens Jørgensen
Morten Brun

Hals Kommune

Johannes Elsnab
Anders Pinstrup

Johannes Elsnab bød de fremmødte velkommen til dette årlige møde.

Der blev drøftet følgende emner:
1. Beretning:
V. og Ø. Hassing Jagtforening:
Foreningen har i alt 67 medlemmer, hvoraf der er 6 æresmedlemmer og 1 ungdomsmedlem.
Kontingentet udgør kr. 625 incl. jægerbladet, uden bladet kr. 425, passiv kr. 75.

Hals Kommune
Borgergade 39
9362 Gandrup

Tlf.
Fax.
Bank
E-mail.

99 - 54 99 99
99 - 54 99 00
9314 4561 4561 30
raadhus@halskom.dk

Rådhusets åbningstider:
Man. - onsdag 9.00 - 13.00
Torsdag
9.00 - 17.30
Fredag
9.00 - 12.00

Der er afholdt 4 jagter, heraf tre fællesjagter og én rævejagt, hvor der på de kommunale
arealer blev nedlagt 3 stk. råvildt, 1 stk. dådyr , 12 stk. harer, 8 stk. fasaner og 2 stk. skovsnepper, 3 skovdue, 1 ræv, i alt 30 stk. vildt. Der har deltaget mellem 20 til 30 jægere i
jagterne.
Skydningen af dådyret blev straks anmeldt til politiet, der ikke har foretaget yderligere
p.g.a. at man selv anmeldte dette. Man drøftede et forslag om bukkejagt i Aslundskoven.
Hals Kommune mente ikke det skulle tillades p.g.a. den store offentlighed i skoven.
Der er fodret jævnligt hele vinteren, brugt ca. 17 tønder korn, hovedparten i skoven.
Man påtænker at rydde, således man lettere kan færdes på vejen og rundt om mosen.
Jagtforeningen havde tilbudt Hals Kommune hjælp til rydning i skoven efter stormfald. Hals
Kommune vender tilbage med dette. Man drøftede rydninger i Rasmus Mose m.m.

Hals Jagtforening
Foreningen har i dag ca. 85 aktive medlemmer heraf 2 ungdomsmedlemmer, 5 æresmedlemmer, 5 ekstraordinære medlemmer og 2 seniormedlemmer.
Det ordinære medlemskontingent udgør kr. 1200.
Der har i jagtsæsonen 04/05 været afholdt 3 fællesjagter, 1 sneppejagt, 2 rævejagter og
samt været udbudt bukkejagt efter ”sommerbukken”. Der har til de ordinære jagter været
et fremmøde på ca. 35 jægere. Bukkejagten begrundet i den forholdsvise store råvildtbestand, der er i øjeblikket.
I sæsonen 2005/2006 planlægges afholdt et tilsvarende antal jagter samt bukkejagt.
Der blev i alt nedlagt 18 stk. råvildt, 5 ræv, 7 stk. harer, 18 stk. snepper, 25 stk. fasaner, i
alt 73 stk. vildt. Der er udsat ca. 50 stk. fasaner, med bedre held end i 2003.
Man har 5 fodermarker, hvor der har været god avl. Derudover har der hele efteråret og
vinteren været fodret med korn i fodertønder som supplement.
Der er færdiggjort 2 søer på hver ca. 2000 m², alt i henhold til given tilladelse. Det er planen at lade søerne ”vokse” sammen. Omkring søerne er der plantet ca. 1200 træer og b uske.
Herudover er der en lang række aktiviteter, der forventes afholdt i indeværende sæson.
Ulsted Jagtforening
Foreningen har 57 medlemmer, hvilket er en stigning i forhold til sidste år.

Foreningen har afholdt 3 fællesjagter og en fællesjagt med deltagelse af ca. 28 jægere pr.
gang.
Der blev nedlagt 17 stk. snepper, 9 stk. råvildt, 3 stk. harer, 1 stk. skovduer, 2 stk. ræve, 6
stk. fasaner, i alt 36 stk. vildt.
Der har været fremgang hos fasaner, hvilket nok skyldes aktiv fodring samt udsætning
bl.a. på naboarealer. Foreningen har udsat 20 fasaner.
Råvildtbestanden er meget stor, men man har besluttet max. at skyde 10 stk om året
Der er fodret jævnligt i vinterhalvåret i 9 fodertønder, der opsat i mosen.
Der er lavet borde og bænke af flækket bøgeplanker på kommunens areal til brug ved
jagterne og folk, der i øvrigt færdes i mosen.
Man er begyndt at lave fodermarker.
Johannes foreslog, at man arrangerede en tur i Ulsted mose.
2. Ændring af kontrakternes åremål..
Jagtforeningerne har i fællesskab rettet henvendelse til Hals Kommune med henblik på at
få forlænget åremålet på lejekontrakterne. Jagtforeningerne mener ikke, at der vil være
basis for at opretholde disse, såfremt der ikke bliver mulighed for forlængelse. Nuværende
kontrakter løber til 31.03.2014.
Der er ingen aftaler i de øvrige sammen lægningskommuner.
Sagen bliver taget op på næste TU møde den 1. juni 2005.
3. Anvendelse af skydebanen i Aslundskoven.
Vester – og Øster Hassing Jagtforening pegede på problemerne vedrørende uautoriseret
skydning på skydebanen i Aslundskoven. Efter deres opfattelse bliver banen benyttet
udenfor de autoriserede skydetider. Hals Kommune er indstillet på at forsøge at løse problemet. Man ville gerne have konkrete tidspunkter, som banen har været benyttet udenfor
de annoncerede tider, Vester – og Øster Hassing jagtforening ville vende tilbage vedrørende dette.
4. Hastighedsmålinger på Øster Hassingvej.
Jagtforeningerne var enige om, at udpege de farlige strækninger, hvor der blev nedkørt
mange dyr.
Strandvejen fra Hals Camping til Bisnapvej, Sdr. Skovvej fra Calum Nielsen til Søren Enggård, Øster Hassingvej fra Heden til Føltvedvej, Houvej fra Badsbergsvinget til Skovsgårdsvej samt Ulstedvej, hvor der er reflekser. Man foreslog, at der bliver opsat reflekser
på kantpæle eller hvor de manglede på træpæle. Jagtforeningerne var indstillet på, så-

fremt Hals Kommune levere materialerne, at sætte dem op og vedligeholde disse med
rengøring. Hals Kommune vender tilbage vedrørende dette. Eventuelt kunne der søges
råd hos Kalø Vildtskole.
5. Eventuelt.
Vedrørende Ulsted Mose ville Karsten sende kort over vejene.
Telefonskoven udbydes til salg.
Jagtforeningerne ville gerne have mulighed for flere fodermarker eller bedre og ville gerne
med på råd, såfremt der skulle nyplantes efter stormfaldet.

Teknisk Forvaltning den 8. juli 2005.
Anders Pinstrup

Teknisk Forvaltning den 06.01.05
Anders Pinstrup

