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Om konsortiet
Holbækgård Jagtkonsortie blev etableret i foråret 2011 og har efterhånden
en del sæsoner bag sig – konsortiet har fundet sin facon.
Konsortiet lejer jagtarealer af Holbækgård Gods – placeret på det
nordligste Djursland nord for Ørsted med arealer op til Randers Fjord og
Kattegat. Aftalen med godset er gentegnet for 2016-2017 med forventning
om forlængelse derefter, således at vi altid har ”et år ekstra” udover den
sæson vi er i.
Holbækgård Gods har store arealer – og særdeles varierede arealer med
fjord, hav, skov, marker, lange hegn og en række små og mindre søer.
Konsortiet råder over 2 jagthytter stillet til rådighed af godset som del af
aftalen.
Konsortiet er stort – 30-35 medlemmer – det kan lyde af meget, men når
man ser arealerne er det slet ikke for meget – vi råder over mere end 50
såter og tilrettelægger jagten så jagttrykket ikke bliver for stort.

2016 – øget udsætning af fasaner
Vi påbegyndte udsætning af fasaner i 2013 – først med voksne fugle, senest
med 3 lukkede vollierer. Vi har budgetteret med udsætning af ca 300
fasaner i 2016 – samt lidt ænder til vores mange søer.
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Jagterne
Om du er til fællesjagter, trækjagt eller bukkejagt – så har konsortiet
noget af det hele.
Bukkejagten
Vi råder over ca. 50 såter, så
alle medlemmer har en såt for
sige selv d. 16. Maj til
bukkepremieren.
På årets første arbejdsdag
trækkes der lod om pladserne,
så alle har sin egen plads de
første to dage af bukkejagten,
som man kan nå at lære at
kende.
Efter de første to dage er der frit
valg, og man vælger en såt ved
indskrivning i den ene jagthytte

efter ”først til mølle”. Efter to
uger kan man tage gæst med så
længe man sidder i samme såt.
Vi fremviser trofæer (eller
billeder af trofæer) for hinanden
i august.

Trækjagt
Trækjagten foregår ved at man
indskriver sig i jagthytten, så
andre kan se, hvor der er folk.
Man kan tage flere såter, så man
ikke skal køre frem og tilbage til
jagthytten – selvfølgelig med
respekt for øvrige medlemmer.

Småvildtjagt
Der er fri småvildtjagt på ca 20
udvalgte såter – med hagl, bue
eller riffel. Der er mulighed for
at medtage gæst. Småvildtjagten
foregår ved at man indskriver
sig på en såt i jagthytten.

Kronvildtjagt
Kronvildt jagt foregår ved at
man indskriver sig på en såt i
jagthytten, således at der kun
sidder en jæger i hver såt.

Fællesjagterne
Fællesjagterne starter med
fælles rundstykker og ”en lille
en”. Efter parole tages typisk 23 såter før frokost og 2-3 efter
frokost. Frokost holdes i det fri
hvis vejret tillader, ellers i den
anden af vores jagthytter. De
fleste deltager i fælles indkøb af
frokostpakker – typisk
smørrebrød – så madpakkerne
undgås. Jagterne afsluttes med

parade, præmie for bedste
bengæt og for nedlagt ræv, samt
auktion over vildtet på paraden.
Bestyrelsen vælger såter for de
enkelte jagter – disse vælges og
meldes ud ved sæsonstart, så
alle kender planerne – og for at
sikre et rimeligt jagttryk med
max 3 jagter i samme såt i løbet
af sæsonen.

Vi sørger for blandede jagter –
så der som regel kommer både
ænder, fasaner, harer,
bekasiner og rådyr på
paraden.
Jagtudbyttet for de enkelte år
kan se på konsorties
hjemmeside. www.hgjk.dk
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Retningslinier
Vi lægger vægt på at have et veldrevet
konsortiet – og med et så stort konsortie
er det nødvendigt at have klare regler for
jagten.

Konsortiets vedtægter justeres på
generalforsamlingen i Februar
hvert år.
Generalforsamlingen vælger
bestyrelsen, formand,
næstformand, kasserer, revisor og
3 andre medlemmer. Forskellige
medlemmer af bestyrelsen er på
valg hvert andet år. Formand og
kasserer tegner konsortiet overfor
godset, dvs. ift lejekontrakt og er
på valg ved fornyelse af
kontrakten.
Som del af generalforsamlingens
godkendelse af budget for året,
fastsættes medlemsprisen for året.
Medlemspris
Prisen er i 2016 på DKK 14.500,pr. medlem. Dette giver adgang til
en række forskellige jagtformer, så
der er noget for enhver.









Bukkejagt, med 2 bukke
pr. medlem, mulighed for
at medtage en gæst.
Hønsejagter, 2 stk i
September
Fællesjagter, 6 stk
Oktober - December.
Hvert medlem har en
gæsteplads pr. jagt.
Reguleringsjagter, 2 stk i
Januar. Hvert medlem
har en gæsteplads pr. jagt.
Trykjagt med riffel i
december/januar.
Trækjagt på fjord- og havstykker
Riffel- / Bue- / Hagl-jagt
efter småvildt på udvalgte




såter (ca. 20 såter).
Mulighed for at medtage
en gæst.
Kronvildt jagt på udvalgte
såter (ca. 20 såter).
Vinter rådyr, 1. stk rådyr
pr. medlem for riffel i
December-Januar

Vildt nedlagt på egen trækjagt og
småvildt jagt er gratis – vildt
nedlagt på fællesjagter sælges ved
auktion over paraden. Auktionen
giver dels konsortiet ekstra
indtægter, som medvirker til at
holde medlemsprisen nede – dels
giver det mulighed for at få vildt
med hjem når man ønsker det.
Ind- og udmeldelse
Vi har ikke en lang
bindingsperiode - i modsætning til
andre konsortier. Det er således
muligt at melde sig ud med
udgangen af en sæson senest 1.
November uden videre. Konsortiet
har så rimelig tid til at finde nye
medlemmer.
Udmeldelse senere end 1.
November koster 1/2 jagtleje og
udmeldelse sker til 1.10, dvs. man
får bukkejagten og hønsejagten
med.
Arbejdsindsats
De største opgaver som f.eks.
fodring af vildt har vi lavet aftale
om, således at det ikke påhviler de
enkelte konsortie medlemmer.

opfordres til at deltage i mindst de
to – f.eks til opsætning af stiger
inden bukkejagten, istandsættelse
af jagthytter, etablering af vollierer
etc.
Konsortiet forventer i 2016 at
udsætte både ænder og fasaner i
henhold til gældende regler. Vi har
3 velfungerende vollierer og
forventer derudover at udsætte
voksne fasaner lige før æglægning
– på denne måde kan vi få styrket
bestanden i mange såter samt få en
koncentration af fugle i de mest
jagtbare såter.
Vi har et særdeles fint samarbejde
med godset om etablering af
vinterfoder og der etableres striber
med vinterfoder.
Der er dialog om etablering af at
markvildtlav for området i 2016,
som vi naturligvis støtter
deltagelse i, da det betyder en
række vildfremmende tiltag.

Holbækgård
Jagtkonsortie er et
blandet konsortie –
aldersmæssigt,
geografisk og
erfaringsmæssigt.

Konsortiet afholder 5 arbejdsdage
i løbet af sæsonen og man
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Kort over vigtigste såter

Arealerne
Konsortiets arealer lejes af
Holbækgaard Gods (godsejer
Niels Bjerregaard, som bor på
godset). Arealerne justeres hvert år
i takt med evt tilkøb.
Som nyt medlem kan det virke
overvældende – bare rolig – det
tager kun en enkelt sæson at lære
det meste at kende i takt med at
man kommer rundt på terrænet på
fællesjagterne.
Hvert medlem får udleveret
kortmaterialet elektronisk og i
udskrift, ligesom der i jagthytten

hænger store plakater med
oversigt over arealerne.

fuglevildt og velegnet til en frijagt
med sin hund.

Vi råder over flere gode skove,
hvori der er opsat en række
skydestiger og enkelte tårne.

De lange kyststrækninger til
Randers Fjord og ud til Kattegat
giver rig mulighed for trækjagt –
eller gåsejagt sidst på sæsonen.

Arealerne er særdeles varierede –
og vi har en god blanding af vildt.
Vi råder over 8-10 søer med
naturligt træk af krikænder som
hjælpes på vej af udsatte
gråænder.
Der er mange, lange markstykker
med lange, brede hegn –
slaraffenland for rådyr og

Der er en særdeles god rådyr
bestand og vi har også i alle årene
nedlagt en del harer. Området har
pænt med fasaner og enkelte
steder agerhøns.Vi ser bekkasiner
og snepper – og har kronvildt på
strejf, men ikke (endnu) en
stående bestand.

4

