Udkast aftale om jagt på kommunale arealer 20212026

Aftale om jagt på kommunale arealer i Skanderborg Kommune
mellem Skanderborg Jægerråd og Skanderborg Kommune, forlænges
hermed 5 år frem til og med jagtsæson 2025-2026.
Skanderborg Jægerråd indgår aftalen på vegne af de lokale
jagtforeninger, der i praksis står for den jagtmæssige organisering og
anvendelse af områderne. Dialog mellem kommunen og jægerne vil
som hovedregel foregå via jægerrådet.
Fra og med jagtsæson 2021-2022 er områderne ved Dyrehaven,
Sølund og Sortesø udgået af aftalen. Til gengæld er der kommet 2
nye områder til; Skanderborg Sø (søbred ved golfbanen) og
Kærvej/Sommerbækområdet ved Hørning.

Dato
12. april 2021
Sagsnr.: 04.10.02-P27-2-20
Din reference
Lars Møller
Tlf.: 87947746
Telefontider
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Aftale
Der indgås hermed aftale mellem Skanderborg Jægerråd og
Skanderborg Kommune. Jagt kan alene ske på kommunale arealer
som anført på vedlagte bilag og skal overholde følgende betingelser:
1. Jagt skal ske i henhold til gældende lovgivning.
2. jægerrådet følger de jagtetiske regler, som Danmarks
jægerforbund har udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen
og Vildtforvaltningsrådet.
3. Til hver jagt skal udpeges en jagtleder, der har ansvar for
afholdelse af arrangement og overholdelse af aftalen.
Jagtlederen skal medbringe kopi af denne aftale samt
relevante kortbilag.
4. Der afholdes maksimalt 4 skovjagter på de enkelte
jordstykker årligt.
5. Senest 2. måneder før sæsonstart skal alle planlagte jagter
anmeldes til, og godkendes af kommunen. Afslag kan
forekomme grundet konflikter med andre arrangementer.
Anmeldelsen skal være så fyldestgørende, at den kan danne
grundlag for kommunens annoncering af jagter ultimo august
måned. Foruden dato for jagterne skal anmeldelsen indeholde
stedsangivelse for jagtområderne. Navne på jagtledere på de
enkelte jagter meddeles kommunen inden sæsonstart.
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6. Inden jagt påbegyndes, skal jægerne opsætte skiltning om jagt i området, ved alle stier og
veje ind i jagtområdet. Skilte skal nedtages straks efter jagt forbi.
7. Der må maksimalt i alt skydes 15 stk. rådyr pr. jagtsæson. Jagtrådet fordeler afskydningen
mellem områderne efter bestandsvurdering.
8. Der må ikke afskydes mere vildt end enkeltområderne kan bære.
9. Udsætning og fodring af ænder er ikke tilladt.
10. Evt. udsætning og fodring af fasaner, volliereanlæg foderanlæg skal ske iht. særskilt aftale
med Teknik og Miljø, Vej og Park. Der foreligger pt. ikke en sådan aftale.
11. Ud for kommunal søbred I Skanderborg Sø ved Golfbanen, Junges Plantage og
Vestermølle, må der anvendes 1 båd hvert sted, til hhv. at jage fra og opsamle vildt.
Jagtretten er begrænset til en 50 m zone langs søbred. Vildt kan indsamles på hele det til
arealet tilknyttede vandområde. Jagtvåben til aflivning af anskudt vildt kan medbringes.
Særskilt aftale om placering af evt. både på søbred eller for svaj skal indgås med
kommunen.
12. Siv- og rørbevoksning må ikke beskadiges eller beskæres.
13. Medlemmer af jagtforeningerne i kommunen, skal have ens mulighed for at deltage i
jagterne på kommunale jagtarealer, uafhængig af hvilken lokalforening, der forestår den
praktiske afholdelse af jagten. Invitation skal rundsendes til foreningerne.
14. Nye jægere har fortrinsret til at deltage i jagterne, i det omfang det findes
sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og kan ske med det formål at uddanne ”gode jægere”.
15. Senest 30. april skal jægerrådet fremsende afrapportering af foregående jagtsæson til
Teknik og Miljø. Heraf skal fremgå, årets jagtudbytter på de enkelte områder, en evaluering
af årets jagter samt antal deltagere i jagterne fordelt på kategorierne: Ungjæger (max 25 år),
nyjæger (jagttegn inden for 5 år) og øvrige jægere.
16. Riffeljagt er tilladt på råbuk i perioden fra 16. maj til 15. juli fra op til 5 godkendte
skydetårne/stiger, pt. dog kun i Junges Plantage og på en post på volden i området ved
Vestermølle, nord for Oddervej. Der må reguleres invasive arter fra stiger/tårne i det
omfang anden lovgivning giver tilladelse hertil.
17. Ud over at overholde gældende regler for opsætning af stiger/tårne, skal disse:
a. inden opsætning individuelt godkendes af Teknik og Miljø hvad angår, placering,
skudretninger, udformning,
b. laves i naturmaterialer, og i farver der ikke udskiller sig fra naturens egne farver i
området,
18. Der tillades bukkejagt i perioden 16. maj til 15 juli med bue og pil på arealerne ved
Vestermølleskoven, Junges Plantage, Mallinggårdskoven, Kærvej/Sommerbækområdet
Hørning og som nu i Sandagerskær i Hørning.
19. Ved adgangsveje til området skal der skiltes med ”buejagt i området”, under udøvelse.
20. Der kan afholdes 5-6 spontane ikke forhåndsannoncerede andejagter årligt ved søbredden
og rørskoven langs fodermarken i Junges Plantage. Der må være op til 10 deltager i
sådanne arrangementer, fortrinsvis ny- eller ungjægere under ledelse af en erfaren jæger fra
Jagtudvalget. Jagterne skal dog anmeldes ved mail til natur@skanderborg.dk, senest
umiddelbart inden udførelse, helt dagen før.
21. Ved golfbanen er der efter aftale med golfklubben m.fl. sat følgende begrænsninger på
jagten:
a. Maks. 10 årlige andejagter, hver især med maks. 10 deltagere.
b. Jagt forgår alene fra søbred eller pram i vandet umiddelbart udenfor rørskoven, og
med skudretninger, der ikke giver haglnedfald på golfbanearealerne.
c. Alle jagter er forhåndsanmeldt skriftligt til både golfklubben og kommunen.
d. Ved golfbanen findes et område med naturpleje ved afgræsning med kvæg. Når der
er kvæg i indhegningen, er jagt ikke tilladt i hegningen og umiddelbart op hertil.
Området vest og øst herfor er dog fortsat åbent for jagt. Det er Jægerrådet ansvar
selv at indhente oplysninger om hvornår der er dyr i foldene, der begrænser
mulighederne for jagt.
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e. Ved golfbanen findes en hestebadestrand. Når der er heste i vandet, må der ikke
afgives skud nærmere hestene end 100 m.
22. Ved Kærvej/Sommerbækområdet overvejes naturpleje med afgræsning. Hvis dette
etableres, må det accepteres, at der heller ikke her kan være jagt, når der er dyr i
indhegningen.
23. Ved Kærvej/Sommerbækområdet må der løbende forventer reduktion i jagtarealet i takt
med byudviklingen. Der skal holdes en respektafstand på 200 m fra nye boligområder ud
langs Kærvej, hvor der ikke afgives skud under jagt.
24. For alle områder er det gældende, at man skal udvise videst muligt mådehold med
skudafgivelse, når der er andre brugere af arealerne i nærheden, som på en eller anden vis
kan få en negativ oplevelse ud af mødet med jægerne og deres aktivitet.
Afskydning af skadet eller sygdomsramt vildt indgår ikke i ovenstående begrænsning.
Regulering af råger
Kommunale arealer rummer betydelige genegivende kolonier af råger.
Som modydelse for gratis jagt, forpligter Skanderborg Jægerråd sig til at foretage videst mulig
regulering af rågeunger i kolonier på kommunale arealer i Skanderborg Kommune. Endvidere
forpligter jægerrådet sig til at udføre optælling af reder, og afrapportering af afskudte unger fordelt
på de enkelte kolonier. Når der opstår tiltag til nye kolonidannelser, hvor tiltag med bortskræmning
og afskydning af voksenfugle vurderes nødvendigt, forpligter jægerrådes sig til, at stille med en
rimelig mandressource til afskydningsopgaven.
Biodiversitet
Der arbejdes på etablering af et samarbejde med Skanderborg Jægerråd/jægerne om
biodiversitetstiltag på forskellige kommunale arealer, typisk i forbindelse med arealer, de har
jagtretten på. Skanderborg Jægerråd er positivt indstillet på at deltage i arbejdet i forskellige fora,
men arbejdet er endnu ikke så langt, at det har været muligt at sætte rammer herfor.
Evaluering
Efter udløb af tidligere jagtaftale frem til og med jagtsæson 2020-2021, er der forvaltningsmæssigt
sket en evaluering af den udførte jagt og jagtaftalen, med henblik på politisk godkendelse af
fornyelse af aftalen.
Forvaltningens erfaringer med aftalen er positive. Teknik og Miljø er bekendt med enkelte klager
over jagtudøvelsen, fra andre brugere af de kommunale arealer.
Skanderborg Kommune har et ønske om, at de kommunale naturarealer i udstrakt grad benyttes af
kommunens borgere. Jagt er en af de fritidsaktiviteter områderne kan anvendes til. Jagt vurderes til
kun at kunne gennemføres på kommunens arealer, uden væsentlige gener for andre brugere, hvis
det sker organiseret og i begrænset omfang. Kommunens jagtforeninger er i denne sammenhæng
oplagt samarbejdspartner, da det dels støtter foreningslivet, dels giver muligheder for ung/nyjægere
at komme på jagt med erfarne jægere.
Jagtforeningerne har siden bukkejagtsæsonen 2016 haft lov at udøve bukkejagt fra 2 skydetårne i
Junges Plantage og samt buejagt på Sandagerskær i Hørning. Byrådet har tidligere besluttet at der
kan nedlægges 15 stk. råvildt på kommunens jagtarealer årligt, dog må der intet sted lokalt
nedlægges mere råvildt end området kan bære. I foregående 5 årsperiode er der nedlagt 2-5 stk.
rådyr årligt. Der vurderes ikke nedlagt mere end områderne kan bære.
Teknik og Miljø er ikke bekendt med klager over eller negative oplevelser i forbindelse med
jægernes udøvelse af bukkejagt i foregående 5-årsperiode.
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Primo 2026 vil der blive foretaget en ny evaluering af jagten på de kommunale arealer i
Skanderborg Kommune med henblik på fornyet politisk behandling af jagtaftalen.
Ved underskrivelse af denne aftale, overdrages jagtretten på de i bilag angivne kommunale arealer
vederlagsfrit til Skanderborg Jægerråd frem til 31. januar 2026.
Opsigelse af aftalen
Fagsekretariatet for Plan, Teknik og Miljø forbeholder sig ret til, i aftaleperioden:
1. uden varsel at ændre på jagtbetingelser og områder, såfremt sikkerhedshensyn taler herfor.
2. med 3 måneders varsel at ændre i jagtbetingelser eller udtage hele eller dele af områder,
hvis kommunen ønsker at anvende området til andet formål; afgræsning, tekniske anlæg,
byggeri etc.
3. uden varsel at opsige hele eller dele af aftalen, eller foretage andre ændringer heraf, hvis
den misligholdes af Jægerrådet eller de lokale jagtforeninger.
Bilag på særskilt fil:
Jagtområde ved Vrold Vestermose
Jagtområde ved Junges Skov
Jagtområde ved Vestermølle
Jagtområde ved Mallinggårdskoven
Jagtområde ved Hørning, Sandagerskær og Kærvej/Sommerbækken
Jagtområde ved søbred Skanderborg Sø / Skanderborg Golfklub
På vegne af Skanderborg Jægerråd:
Navn: ________________________ Dato:__________________
På vegne af Skanderborg Kommune:
Navn: ________________________ Dato:__________________
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