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NordVestHimmlands Jagtforening.
Formanden skriver.
Jagt i dag er ikke som for før i tiden. Pengene var små og mange gik
på jagt for at skaffe kød, og det var naturligt af videre bringe det til
nye generationer. Tiderne skifter, vi lever i et rigt samfund og der ingen mangel på kød.
Så hvorfor gå på jagt i dag, og i stedet vælge det i køledisken elle spise nogle flere grøntsager.
I dag skal vi forsvare hvorfor vi går på jagt, mange omkring os er
uforstående overfor en hobby/fritids beskæftigelse der indebærer drab
af dyr.
Når jeg bliver stillet dette spørgsmål er mit svar fælleskab, hygge, motion, frisk luft, naturen, sidst men ikke mindst god mad.
Det kan beskrives således.
Oplevelsen af en morgen på bukkejagt hvor det hele vågner, og med
fuglefløjt.
Årets forandring forår, sommer, efterår og vinter. Farverne og duftene
i skoven.
Jagt en sneklædt januar dag. Dygtige hunde der bruger deres sanser.
Der er jo også megen fokus på biodiversiteten, her ved jeg at mange
jægere i samarbejde med lodsejer, som jo ofte er landmanden gør en
indsats for vildtet, insekter mm.
Som forening synes jeg vi har meget at tilbyde, jagt på tre forskellige
konsortier, flugtskydnings bane, riffelbane og hundetræning, her er rig
mulighed for at mødes på kryds og tværs af aktiviteterne.
Her vil jeg også slutte mit indlæg med at rette en kæmpe tak til de frivillige rundt om i foreningen.
I er med til at gøre dette muligt.
Jeg ser frem til at møde jer til nogle af vore aktiviteter, og selvfølgelig
til Jagt og Udeliv 2022 i Aars weekenden den 26-27. februar, kom og
mød os på stand 303.

Liselotte Eriksen

Generalforsamling!
Nordvesthimmerlands Jagtforening afholder generalforsamling i klubhuset Gattenvej 29, Flejsborg, onsdag d.
23. februar 2022.

Dagsorden iht. vedtægterne.
Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være
foreningen i hænde senest syv dage før.
Foreningen er vært ved en gang aftensmad. De der vil
være med til denne del, skal tilmelde sig ved formanden.
Tilmeldingsfrist: Senest torsdag d. 17. februar 2022. til
E-mail: lise.flom@gmail.com
Tlf. 51 36 04 87
Spisningen starter kl. 18.30,
generalforsamlingen kl. 19.30
Pbv.
Liselotte Eriksen

NVH/FLEJSBORG SKYDECENTER
Sæsonen 2022 starter for alvor lørdag den 19. marts, hvor vi
skyder fra 10 - 14. Her er foreningen tro vært ved en gang
kartoffelsuppe. Lørdag den 26. marts skyder vi også fra 10 14.
Torsdag den 7. april starter vi med torsdagstræningen. Som
noget nyt åbner banen kl. 15 ALLE torsdage.
Årets sidste torsdagsskydning er torsdag den 29. september,
hvor foreningen er vært ved en bid mad.
Der er planlagt flere konkurrenceskydninger i 2022. Bl.a.
Påskeskydning den 16. april, 300 duers Sporting den 13/14.
august, Pokalskydning den 22. august, sponsorskydning den
23/24. september og sidst men ikke mindst juleskydning den
17. december.

Vi vil i 2022 have startet vores vagtplan op igen. Hvis du har
tid og lyst til at give en hånd om torsdagen eller til en af
konkurrenceskydningerne, så giv os et praj.
Vi ser frem til at se jer på banen.
NVH
Skydeudvalget
Leif, Flemming, Kasper, Torben og Søren.

Groes Cafe’ & bageri
Østerbrogade 14-16
9670 Løgstør
98678711
Vi tilbyder alt lige fra brød, kager, specialkager & Sandwich

Torvebageriet
Mellemgade 5C
9240 Nibe
98350436
Synes godt om vores facebook sider
Se vores tilbud & vores konkurrencer

Riffelbanen i Engelstrup.
Åbningstider 2022.

Onsdag den 6. april
Onsdag den 13. april
Onsdag den 20. april
Onsdag den 27. april

18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00

Onsdag den 4. maj
Lørdag den 7. maj
Onsdag den 11. maj
Onsdag den 18. maj
Onsdag den 25. maj

18.00 - 20.00
10.00 - 14.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00

Onsdag den 1. juni
Onsdag den 8. juni
Onsdag den 15. juni

18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00 (forbeholdt aspiranter
til riffelprøve!)

Riffelprøve den 18. juni
Sommer pause
Onsdag den 3. august
Onsdag den 10. august
Onsdag den 17. august
Onsdag den 24. august
Onsdag den 31. august
Onsdag den 7. september

18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00

I henhold til vores miljøtilladelse holder riffelbanen lukket
fra udgangen af september til start april, samt juli måned.

Besøg Trend kro og nyd
den gode mad i hyggelige
Omgivelser og varme
Atmosfære
Trend Kro
Viborgvej 605
9670 Løgstør

Uhrehøj plantage
Uhrehøj plantage er på 200 hektar og består af nåle og løvskov.
Jagten drives af et konsortium i jagtforeningen med cirka 40 deltagere.
Der er mulighed for bukkejagt, anstandsjagt på dåvildt og der afholdes 6 drivjagter pr sæson.

Bukkejagt/Dåvildtjagt: Der trækkes lod, indtil alle der ønsker det har haft en jagtdag, så gives jagten fri resten af sæsonen. Der nedlægges max fem bukke, max en
pr. konsortiemedlem.
Fællesjagter: Der afholdes 6 fællesjagter med max 30 deltagere. Fællesjagterne
afholdes som traditionelle drivjagter. Det er heldags jagter. Der serveres morgenmad og nydes medbragt frokost. Der drives fem til seks såter per gang. Vi sætter
hygge/samvær højt på dagsordenen.
Du skal være medlem af Nordvesthimmerlands Jagtforening for at få plads i konsortiet. Pris per år: Pt. 2500,- kr. + betaling for nedlagt vildt.
Vil du vide mere eller skrives op til konsortiet,
så kontakt Poul på 21 81 31 72

Rise Enge
Rise Enge Jagtselskabs jagtarealer består af småparceller, som er
Ejet af ca. 15 lodsejere. Varieret tæthed, eng og krat (Rise Enge)
Og Kommuneskoven i Hyllebjerg med tilstødende lejet arealer,
Bukkejagten er inddelt i 3 Såter (områder) og jagt sker ved lodtrækning.
Efterårsjagt: Drivjagt med ca. 20 deltagere, som har tilmeldt sig jagten
Du skal være medlem af NVH Jagtforening for derefter at indmelde dig
i Konsortiet Jagt selskabet.
Ønsker man mere information om Rise enge eller optagelse .
Kan man kontakte Bo Sørensen
27285046
I Rise Enge har vi succes med at jagte mårhunde, Ivar Kruse er tovholder på
projektet. Der er nedlagt 11 Mårhunde i 2019. Ivar står klar med erfaring til andre, som har lyst til at tage kampen op mod Mårhunde på 61678526. Ring eller
SMS.

Præstebakken 7 Overlade
Åben alle dage fra kl. 7.30 til 19.00

Træning for Jagthunde
Der er arrangeret jagthundetræning i samarbejde med NVH
(NordVestHimmerlands Jagtforening).
Hele året er der hvalpetræning ved Niels Peder Greve.
Det foregår hver mandag kl. 19 på Hedegårdsvej 17 i Gatten.
Der er åbent for alle racer, og om vinteren trænes der i hal.
Fra første weekend i februar og 8 gange frem, trænes der ugentlig: lydighed/apportering for unghunde og åben klasse hunde.
Herefter er der sommertræning 11 gange med ferie i juli.
I august er der planlagt 8 træningsgange indtil 1. oktober.
Her er også åbent for alle racer.
Da der kun er Niels Peder Greve til rådighed som træner, er der ikke
planlagt marktræning og schweiss træning endnu, men hvis man har en
lille hundetræner i maven, så henvend jer endelig.
Der er desuden i hver sæson en dyrlægeaften, hvor vores dyrlæge kommer med et oplæg om jagthundens røgt og pleje, samt forebyggelse af
skader mm., og masser af mulighed for at stille spørgsmål.
Se hjemmesiden www.nvhjagt.dk, facebookgruppe NVHjagt eller
kontakt: Niels Peder Greve på tlf.: 50 50 54 02
for yderligere information herom.

Jagt- og Udelivmesse 2022
Kom med til årets træf når Jagt & Udeliv 22 åbner dørene til Jyllands største
outdoormesse den 26. - 27. februar kl. 10 - 16 i Messecenter Vesthimmerland. Over 80 udstillere står klar på Jagt & Udeliv med salg og udstilling af
alt fra jagtudstyr/beklædning til fiskeriforeninger og trofæer til ATV´er.
Begge dage vil der være trofæopmåling ved Nordisk Safari Klub.
Entre kr. 70,- (Børn under 12 år gratis)
Adresse: Messevej 1, 9600 Aars
Vi ved NVH har selvfølgelig også en stand - kom og mød os på stand 303

Hjortevildt.
Særfredningsområde Vesthimmerland:
Kronvildt: Flere steder ses der stadig små rudler på 5 -10 dyr med stor
spredning i køn og alder. Større rudler ses fortsat primært i det gamle kerneområde omkring Gundersted, Gatten og De Himmerlandske Heder.
Dåvildt: Bestanden af dåvildt i området har udviklet sig særdeles tilfredsstillende med et estimeret antal på ca. 150 dyr i den østlige del af De Himmerlandske Heder. Ud over dette ses der større og mindre rudler flere andre steder.
Trend området:
Kronvildt: Der er intet der tyder på en fast bestand af kronvildt i området,
der ses dog strejfende smårudler og enkelt dyr.
Dåvildt: I området er der en meget stærk bestand af dåvildt, de lokale jægere har på fortræffelig vis forvaltet bestanden. Det ser ud til, at kerneområdet
udvides lidt år efter år.

Hele området:
Råvildt: Bestanden af råvildt ser ud til at være vigende rigtig mange steder såvel her som i det øvrige Danmark. Vildforvaltningsrådet ser med
stor alvor på tilbagegangen, dette udmønter sig formodentlig i at råvildt
fremover kommer ind under hjortevildtgrupperne.
Jagttider:
Fra Hjortevildgruppe Himmerland er der udarbejdet et forslag til ændringer/udvidelser af jagttiderne på kron og dåvildt, dette er godkendt af
Vildforvaltningsrådet og hermed indstillet til godkendelse i miljøministeriet. Som det ser ud pt., har Miljøministeren imidlertid besluttet at udskyde lovændringen til 2023. Dette medfører at jagttiderne i 2022 bliver
de samme som i 2021.
Det er nødvendigt at orientere sig godt omkring jagttiderne, dette
gælder begge de himmerlandske områder såvel som den øvrige del
af landet.
Det skal understreges, at kron- og dåvildtbestanden i Vesthimmerland de fleste steder kun tåler et begrænset jagttryk.
For alt hjortevildts vedkommende: Der nedlægges alt for mange
handyr, det gælder hjorte såvel som bukke – dette er et af vildtforvaltningsrådets fokuspunkter.
Korrekt afskydning af hjortevildt: to kalve/lam og et hundyr for hvert
handyr! - ud over dette skal de jagtetiske regler altid overholdes!
Link til de jagtetiske regler: https://naturstyrelsen.dk/media/179143/bilag
-3-de-jagtetiske-regler.pdf
Det er stadigvæk mit håb at jægerne i Vesthimmerland, med tiden
kommer til at udvise rettidig omhu og god jagtmoral.
Med venlig hilsen
Henrik Pedersen
Jægerrådet.

Vilsted sø
Jagten på Vilsted sø drives i samarbejde med Ranum Jagtforening. Jagtarealet er inddelt områder langs søen.
Der må jages ænder, gæs, bekkasiner, krager og invasive arter.
I sæsonen fra september til februar må der jages torsdag fredag og lørdag i lige uger fra 1 1/2 time før solopgang til 2 timer efter solopgang, og modsat ved solnedgang.
Et konsortium varetager jagten på søen. man skal være medlem af Nord Vesthimmerlands jagtforening for at komme med
i konsortiet.
Det koster 1000,00 kr. pr år: Hvis du får lyst at være med kan
du blive skrevet op til en plads.
Kontakt Mariane Birkmose på tlf. 21 47 90 64 Mail: marianeogjens@gmail.com
Hvis du gerne vil se arealet, så er det André du skal kontakte
på tlf. 28 49 02 88

Bestyrelsen består af !
Formand
Liselotte Eriksen

Næstformand
Henrik Juul Jensen

Kasserer
Finn Lolholm

André Lybye

Hedevænget 14, Knudstrup
9620 Aalestrup
Tlf: 51 36 04 87
Mail: lise.flom@gmail.com

Fællesvirkevej 5, Borregård
9670 Løgstør
Tlf: 98 67 87 11
Mob: 40 83 15 28
Mail: henrik271271@gmail.com

Ullerupvej 60D
9670 Løgstør
Mob: 30 50 33 93
Mail: flolholm@gmail.com

Fredsgårdvej 4 Frejstrup
9240 Nibe
Mob: 21 34 40 97
Mail: arnedk90@msn.com

Sekretær
Christina Kjær Gade

Hans Jacobsen

Jernbanegade 22, 1. th.
9690 Fjerritslev
Mob: 26 41 80 00
Mail: christina.gade98@gmail.com

Gammelholmvej 31
9541 Suldrup
Mob: 20 91 33 77
Mail: hans@hj-agro.dk
Regnskabsfører

Leif Rægaard

Amstedbrovej 7, Lund
7741 Frøstrup
Mob: 23 37 83 50
Mail: leif.raegaard@gmail.com

Poul Erik Haue

Mølgårdsvej 14
9670 Løgstør
Tlf 25 75 19 32
Mail: kph@email.dk

Diverse udvalg
Flugtskydning: Leif Rægaard/ Torben Iversen/ Flemming Eriksen/ Søren Tange/
Kasper Pedersen
Riffelskydning: Henrik Pedersen
Jagt: Henrik Juul Jensen
Hunde: Niels Peder Greve
Blad / Pr: Finn Lolholm/ Christina Kjær Gade

