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Kære medlemmer af Sæby og Omegns Jagtforening. 

 

Selv om temperaturen stadig minder om sommer, så er det blevet efterår, og dermed også jagttid igen. Selv om 
vejret ikke ligefrem giver grundlag for det perfekte andetræk, så er der flere der har fået luftet bøssen og fået 
ænder på tasken. 

Når vi snakker jagt, så er jagttiderne grundlaget for vores jagt. Men hvad er grundlaget for Jagttiderne? 
Ornitologer har massive mængder af date fra optælling af fugle, som de lægger på bordet når der skal forhandles 
Jagttider. Som modsvar har vores vildtudbytte faktisk dannet grundlag for at vurdere vildtbestanden og dermed 
også dannet grundlag for vores jagttider. Men den jagt vi udøver ændre sig, og dermed ændre vildtudbyttet sig 
også, hvilket giver et misvisende grundlag for, om en vildtart er mere eller mindre jagtbar. Vores jagtbare arter 
kan ikke vurderes alene ud fra udbytte og fugletællinger, man er nødt til at vurdere den faktiske bestand af alle 
vildtarter, som en del af grundlaget for om en jagttid skal ændres.  

Derfor har Danmarks Jægerforbund søsat to projekter, hvor vi som jægere kan bidrage til at fremtidens jagttider 
kommer til at bygge på et reelt grundlag, for vi kender om nogen vores revir og vores vildt. De to projekter er 
henholdsvis Tællelav (Mere herom på et senere tidspunkt). Det andet er udvikling af et program til estimering af 
arter og bestandstæthed via vildtkameraer. Mange af os har et eller flere vildtkameraer på reviret, og mange af 
dem sender billeder via mail/sms. Disse billeder kan hjælpe i udviklingen af et softwareprogram til 
artsgenkendelse, og dermed et billede af bestandstætheden. Og det er her vi som jæger kommer ind i billedet, da 
billederne fra vores vildtkameraer kan hjælpe Danmarks Jægerforbund med at skabe et reelt billede af vores 
vildtbestand og dermed styrke vidensgrundlaget der underbygger vores fremtidige jagttider. Danmarks 
Jægerforbund har lavet en vejledning til hvordan du kan deltage i projektet, med dine vildtkameraer (Vedhæftet i 
samme mail som dette nyhedsbrev).  Kampagnen er 100% frivillige og alle data behandles i fortrolighed, og man 
kan til en hver tid trække sin deltagelse tilbage.  

Som nogle af jer sikkert ved, så har to af de foreninger der er medejere af Jagtcenter Nord , slået sig samme. Det 
drejer sig om Præstbro og Ørtoft Jagtforeninger. Denne sammenlægning har betydet at der skulle laves nye 
vedtægter for Jagtcenter Nord da Centeret nu ejes af tre foreninger og ikke fire. Vedtægtsændringerne er 
underskrevet af Præstbro og Ørtoft Jagtforening, Østervrå Jagtforening og Sæby og Omegns Jagtforening som alle 
er enige om at arbejde sammen om at sikre Jagtcenter Nord som et aktivitetssted for foreningernes medlemmer. 

Inden længe vil Efterårs/Vinter udgaven af vores medlemsblad lande i din postkasse. Her vil du kunne finde 
aktiviteter som Knivkursus, Foreningsaftner, madlavning m.m. Så der burde være noget for alle. 

Knæk og bræk, både med de kommende jagter, samt de kommende foreningsaktiviteter. 

 
Med venlig hilsen 
 

Allan Mandrup 
Formand 
Sæby og Omegns Jagtforening 
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Det sker i september 2022: 

Tirsdag d. 6. september kl. 19:00 Bueskydning 3 D præmieskydning 

Torsdag d. 8. september kl. 17:00 Riffelskydning Sindal 

Tirsdag d. 13. september kl. 19:00 Bueskydning 3 D præmieskydning 

Torsdag d. 15. september kl. 17:00 Riffelskydning Sindal 

Tirsdag d. 20. september kl. 17:00 Bueskydning Justeringsaften 

Søndag d. 25. september kl. 9:00 Kreds og Det Gyldende Slip Thy 

Søndag d. 25. september kl. 10:00 Riffelskydning Sindal 

Tirsdag d. 27. september kl. 17:00 Bueskydning 3 D præmieskydning 


