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Forår
Er du tilmeldt
nyhedsbrevet?
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Nyt fra skydebanen

Hundetræning
Hvalpemotivation

Langstrup Flugtskydningsbane har sammen KSJ skydebanen været omtalt en del i medierne. For LFB’s vedkommende har det mest handlet om, at naboer ønsker at banen lukket, måske derfor er mange af de fremførte argumenter uden baggrund i fakta og lovgivning. LFB har
hele tiden haft en gyldig miljøgodkendelse, og overholder alle betingelser, hvilket også fremgår af den kommunale forvaltnings udtalelser.
I januar har LFB modtaget en revurderet miljøgodkendelse, den er et resultat af en meget
lang proces, hvor både Danmarks Jægerforbund, forvaltningen, politikerne og LFB’s bestyrelse har ydet en stor indsats. Den revurderede miljøgodkendelse følger de vejledninger, der er
på området mht. aﬀald og oprydning, det betyder, at der er større fokus på opsamling af specielt lerduer og plast haglskåle, hvor LFB fremover skal samle lerduer og haglskåle ﬂere gange
om året, mod tidligere een gang om året. LFB har igennem længere tid øget indsatsen, og ser
det derfor blot som en beskrivelse af en proces, der allerede var under udvikling. En anden
større ændring er, at vores maksimale åbningstider nu er fastlagt i miljøgodkendelsen, hvor
det tidligere udelukkende var en rammebestemmelse. LFB har i forhandlingsforløbet arbejdet
sammen med kommunen, for at deﬁnere behov og muligheder, i den forbindelse har LFB afgivet muligheden for mere end to søndags arrangementer og mere end lørdage, hvor der
er åbent indtil til kl. mod normalt kl. . Disse ændringer har LFB også forberedt de foregående to år, i tråd LFB’s mål om at skåne naboer mest muligt på de dage, hvor det giver mening. LFB er tvunget til afgive bededagslørdag og pinselørdag, det er vi naturligvis kede af,
men vi har opnået, at vi kan holde åbent påskelørdag. I juli måned skal LFB holde lukket i to
uger, det er en tendens vi ser, at man ønsker skydebaner lukket i juli med henvisning til sommerferien. Alt i alt giver den revurderede miljøgodkendelse mulighed for i store træk at fortsætte banens drift.
Fredensborg Skydecenter, der arbejdes videre med dét, som er et forsøg på af samle de to
skydebaner i et nyt center, med mulighed for at støjdæmpe maksimalt. De områder som indtil nu har været på tale, er desværre alle taget af bordet af forskellige årsager. Det betyder at
der igen skal søges områder, og det kan desværre kun forsinke processen. Hvor vi før havde
en udsigt på - år, må vi nu indse at vi ikke kan spå om en tidshorisont. Det betyder at LFB
uden at skele til fornuftig anvendelse af midler, vil tage fat på miljøforbedrende foranstaltninger, både mht. støj og tiltag som kan gøre oprydning lettere og mere eﬀektiv end i dag.
Karlebo Sogns Jagtforenings skydebane er blevet lukket, læs mere om KSJ’s egen virkelighed på side - .

Start mandag den . april kl. :
Sted: Langstrup skydebane
Det er for alle jagthunderacer.
Hvalpene leger sig til lidt lydighed,
lærer at gå pænt i line, sit, dæk og indkald.
Der er masser af socialt samvær med de
andre hvalpe.
Pris:
kr. for gange.
Konto:
–
Tilmelding: Kurt Drasbek
Tlf.:
eller
Email: drasbek@post .tele.dk

Apporterings træning
Start mandag den . april kl. :
Sted: Langstrup ﬂugtskydebane.
Alle jagthunde racer er velkomne.
Der er hold for begyndere, let øvede og
øvede.
Du behøver ikke at være medlem af
Asminderød Grønholt Jagtforening.
Du skal medbringe apport emne f.eks.
Dummy samt godbidder til hunden.
Pris:
kr. for gange.
Konto:
–
Tilmelding: Kurt Drasbek
Tlf.:
eller
Email: drasbek@post .tele.dk
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Schweissinstruktion

Fuldbrugsprøvetræning

Søndag . maj kl. : til ca. kl. :
Sted: Kelleris Hegn i Kvistgård,
ca.
m nord for Kvistgårdkrydset.
Vi fortæller om hvordan du lægger
din schweisstræning til rette og hvad du
skal bruge til træningen.
Du lægger selv et kort spor, som du
går med din egen hund.
Har du ikke en schweissrem låner
du en af os.

Vi starter i løbet af juli måned.
Kun for stående hunde der skal bestå
prøven.
Prøven indeholder ræveslæb på
mi
skov, og markarbejde med fældning af
fugl, samt masser af apportering i vand
og på land.

Pris: kr.
Konto:
–
Tilmelding: Kurt Drasbek
Tlf.:
eller
Email: drasbek@post .tele.dk

Slæb og apportering
Vi starter i løbet af juni måned.
Det er kun for stående hunde der
har planer om at gå på slæb og
apporteringsprøven.
Pris:
kr. for gange.
Konto:
–
Tilmelding: Kurt Drasbek
Tid & Sted: aftales ved tilmelding.
Tlf.:
eller
Email: drasbek@post .tele.dk
Det er et krav at din hund er en stabil
apportør med både fugle og hårvildt.

Pris:
kr. for gange.
Konto:
–
Tilmelding: Kurt Drasbek
Tid & Sted: Aftales ved tilmelding.
Tlf.:
eller
Email: drasbek@post .tele.dk

Lokal Apporteringsprøve
Lørdag den . august kl. . .
Der er både almindelig og udvidet
prøve.
Der kæmpes om pokaler, der er præmie til alle med max. point og pokal til:
Bedste hund, bedste stående hund,
bedste ruhår, bedste stående
unghund og bedste ikke stående
unghund samt bedste hund og bedste
unghund på udvidet prøve.
Sted : Hornbækvej mellem Kvistgård
og Tikøb. (Der er opsat gule skilte)
Tilmelding: Kurt Drasbek
Tlf.:
eller
Email: drasbek@post .tele.dk
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Flugtskydning til lerduer

ASMINDERØD GRØNHOLT JAGTFORENING
Gratis omgang på skydebanen

Langstrup Flugtskydebane

Lørdag den

Åbningstider april:
Tirsdage kl. : til kl.
Lørdage kl. : til kl.

Asminderød Grønholt
Jagtforening giver dig en gratis runde
på jagtbanen. Der ud over kan du få lov
til at afprøve din bøsse med de
patroner du plejer at bruge, prøve
andre patroner for at se om de måske
passer bedre i din bøsse, og om bøssen
passer til dig.
Mød op og benyt chancen til både at
træne og til at få lidt instruktion.

: .
: .

Åbningstider maj til oktober:
Tirsdage kl. : til kl. : .
Torsdage kl. : til kl. : .
Lørdage kl. : til kl. : .
Lukket :
Helligdage, bededags- og pinselørdag, plus de første uger af juli.
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. juni :

-

:

Oplevelsesdagen i Langstrup Mose –

års jubilæum!

Se også kalenderen på lerduebanen.dk
For 10. gang vil Oplevelsesdagen blive a oldt i Langstrup Mose med masser
af aktiviteter for børn og voksne i hele mosen.

Instruktion i ﬂugtskydning
Der er mulighed for personlig
instruktion for medlemmer på
Langstrup Flugtskydningsbane.
Det kan være en fordel at lave en aftale,
men det er ikke en betingelse.
Mød op på banen og spørg efter en
instruktør, der kan naturligvis være
ventetid.
Der er som regel ﬂere instruktører på
banen, instruktion er en god måde at
opdage småfejl og kan være med til at
forbedre dine skydefærdigheder ganske
meget.

Der vil blive budt på gratis smagsprøver af grillet råvildt og fasaner. Der kan
købes grillede pølser, øl, vand og kaﬀe til rimelige priser.
Aktiviteterne er lerdueskydning, skydning med bue og luftgevær for børn,
jagtsti med laserskydning for børn, JuniorJægerCamp, hundeopvisning med
schæferhunde, apporteringer med jagthunde, modelﬂy på jorden og i luften,
knivmager, smykkemager, jagtbue opvisning, forlægning af råvildt, demonstration af mink- og rævefælder i naturen.
Selvfølgelig er der medaljer til alle børn!
Alle er velkomne til masser af oplevelser i smukke naturomgivelser.
Dato: Søndag 10. juni 2018 kl. 10-16:00
Sted: Langstrup Mose, parkering med indkørsel fra Vejenbrødvej vest for motorvejen, hvor der vil være opsat skilte.
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Nyjæger tilbud

Foreningsjagt

Jagt på råbuk

Gravjagter

Side

Har du lyst til at være med?

Jægerrådet tilbyder riﬀeljagt med afskydning af en råbuk på Fredensborg Kommunes areal ved Endrup, Kejserdal og Sømosen.
Da der er mange om buddet, trækkes der lod blandt de interesserede jægere.
Der vil forud for begge jagter blive a oldt fælles parole og fremvisning af
pladser og skudvinkler.
Jagterne gives fortrinsvis til nyjægere uden egen jagt, som under kyndig
vejledning får chancen for at skyde den første råbuk.
Dato:
Sted:
Pris:
Tid:
Tilmelding:
Jagtleder:

. & . maj
Fredensborg Kommune
Gratis jagt, nedlagte dyr afregnes med kr.
,Efter aftale
via hjemmesiden, der vil blive foretaget lodtrækning om
pladserne
Ingemann Klausen, mobil

Asminderød Grønholt Jagtforening råder over et stort antal
kunstgrave og da vi dækker et stort område, har vi valgt
at opdele området i distrikter med hver sit jagthold.
For at deltage i jagterne skal man være villig til at deltage i
vedligeholdelse af gravene, der normalt foregår i foråret og sommeren.
Vi vil meget gerne se en tilgang af deltagere og af hunde, har du en hund
der kan gå i grav, hører vi også meget gerne fra dig.
Dato:
Sted:
Pris:

Efter aftale med distriktsformanden
Efter aftale med distriktsformanden
Gratis

Tilmelding:

Niels Hansen,
Kirsten Skovsby,
Victor Seindal,
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Husk at kalenderen på hjemmesiden opdateres jævnligt!

Husk at kalenderen på hjemmesiden opdateres jævnligt!
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Aktiviteter
Bueskydning i AGJagt
Som et af ﬂere tiltag for at tilgodese
bue-jægernes interesse, arbejdes der
på at skabe mulighed for, at vores medlemmer kan få en lettere adgang til at
træne bueskydning.
Det er vores mål at få uddannet nogle
bue instruktører så vores forening kan
tilbyde endnu en aktivitet med kvaliﬁcerede og engagerede medlemmer i
spidsen.
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Aktiviteter
Hanebjerg riﬀelskydebane
Elgbanen
Skal du indskyde eller træne med
riﬀel, så har Elgbanen en automarkerende m bane.
Banen åbner . april, hvorefter der er
åbent onsdage - indtil . september.
Tjek hjemmesiden: www.elgbanen.dk

Riﬀelskydning på Hanebjerg

Åbent: Mandage og torsdage kl. frem til . oktober.
Mandage i november.
Pris:
,- kr. og kun kontant betaling.
Sted: Hanebjervej , Nr. Herlev,
Læs mere på www.hhkriﬀel.dk

Bueskydning

Husk at medbringe våbentilladelse og
jagttegn.

Hvis ovenstående har din interesse, vil
bestyrelsen meget gerne høre om det,
kontakt venligst bueudvalget.

Jagtforeningen har adgang til riﬀeltræning på Hanebjerg Skydecenter via HHK
Riﬀel, der har dygtige instruktører til
rådighed.
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Kurser & nye aktiviteter
Jagtforeningen planlægger løbende
kurser for medlemmerne så hold øje
med hjemmesiden, hvor de vil blive
annonceret.
Har du et behov så kontakt bestyrelsen, husk at kurser som giver kvaliﬁkationer, der anvendes i foreningsregi
støttes økonomisk af foreningen.
Har du lyst til at starte en aktivitet i
foreningen, men har behov for uddannelse, så spørg bestyrelsen.

Jagtforeningen har fortsat et samarbejde med Hørsholm og Omegns
Jagtforening om bueskydning.
Foreningen ejer buer som medlemmer kan bruge ved instruktion, der er
også pile til brug mod skiverne.
Status for buebanen er pt. ukendt så
tjek hjemmesiden www.hooj.dk
Sted: HOOJ Flugtskydningsbane
Som nævnt på side , så arbejdes
der på ﬂere muligheder for bueskytter, som er medlem af Asminderød
Grønholt Jagtforening.
Når/hvis en buebane bliver en realitet
på Langstrup Flugtskydningsbane, så
vil buer og pile bliver ﬂyttet fra HOOJ
hertil.
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Skydebane Fakta
Forord af Asminderød Grønholt Jagtforening,
I den oﬀentlige debat om skydebanerne i Langstrup Mose, er der ytret mange negative udsagn om skydebanernes drift. Emner som støj og aﬀald har ligget højt på listen i den argumentation, der har været fremført, og ganske ofte påhæftet mærkatet ’fakta’ uden at informationen er komplet. Vi har valgt at udgive en tekst, forfattet af et bestyrelsesmedlem fra
den nu forhenværende jagtforening: Karlebo Sogns Jagtforening, artiklen er gengivet uredigeret og er et udtryk for KSJ’s meninger og holdninger.
Karlebo Sogns Jagtforening (KSJ) lukkede i
deres ﬂugtskydebane og primo
valgte
foreningen at nedlægge sig selv.
I de seneste mange måneder har man i lokalavisen kunne læse om lukningen af KSJ og især
om den efterfølgende problemstilling vedrørende oprydning på arealet og potentielt store
udgifter for kommunen med jægere der løber fra regningen. En historie, der typisk er blevet
udlagt i en forsimplet og unuanceret udgave af politikere, der ikke altid har det fulde billede
og historikken på plads.
Derfor er her en række faktuelle detaljer, der forhåbentlig kan nuancere historien.

Lidt historik omkring ﬂugtskydebanen og dennes areal
KSJ har drevet ﬂugtskydebane på arealet i mosen siden
. KSJ lejede området af kommunen for et symbolsk beløb på ,- kr. Detaljerne i lejeaftalen har aldrig kunnet dokumenteres,
idet papirerne på lejeaftalen ikke har kunnet fremdrives. KSJ har ikke en kopi af lejeaftalen.
Kommunen har heller ikke en lejeaftale liggende. Referaterne i kommunens arkiv for fritidskommisionsarbejde i
- (hvor beslutningen om udlejning er truﬀet) er bortkommet!
var samme år som Helsingørmotorvejen blev indviet. Området bar i høj grad præg af
det på den tid største anlægsarbejde i kommunen. Blandt andet var al den lerjord, der var
blevet ernet ifm. motorvejsbyggeriet deponeret på det vi i dag kender som ”hundebanen”.
Området bar på ingen måde præg af det naturområde, det i dag fremstår som. Op til engang i
tresserne var området bedre drænet og udlagt til markparceller med høslet. KSJ har desuden
fået oplysninger fra beboere på egnen, der kan huske tiden i slut ’erne og begyndelsen af
’erne, der peger på, at området blev anvendt som uautoriseret losseplads for køleskabe,
bilbatterier, skrot og lignende aﬀald. En del af dette aﬀald kan meget vel ligge under leret på
hundebanen.
I midt ’erne bliver området udpeget som paragraf område, med de begrænsninger der
deraf følger. Det kan virke tåbeligt, at udpege en skydebane til paragraf område. Umiddelbart skulle det dog ikke være nogen hindring for forsat aktivitet med en skydebane. Som det
senere skal vise sig blev netop områdets paragraf status brugt til at vanskeliggøre og væsentlig fordyre skydebanens muligheder og omkostninger til oprydning.
Fra
og frem til
har kommunens miljøtilsyn ikke på noget tidpunkt gjort indsigelser
omkring skydebanens anvendelse og graden af oprydning. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med at oprydningen har været optimal set gennem
briller.
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Dels har vores viden og vores syn på oprydning af lerduerester ændret sig, dels steg antallet af
anvendte lerduer drastisk ifm. ændringerne i jagtloven, og de deraf følgende krav om en bestået haglskydeprøve for nye jægere. En ændring i jagtloven som både Danmarks Jægerforbund og alle andre grønne organisationer bakkede op omkring.

Godkendelser, støjberegninger og lerdue aﬀald
I
bliver såvel kommens forvaltning som KSJ opmærksom på, at vi ikke har papirarbejdet
i orden. Som følge af banens placering i traﬁkkorridoren, skal landzonegodkendelsen fornyes
hvert femte år og Miljøforvaltningen vil også godt have at banen får lavet en ny og mere tidssvarende miljøgodkendelse. Ansøgninger herom leveres ultimo
. Landzonetilladelsen
bliver bevilliget, også selvom naboerne gør indsigelser og klager. Miljøansøgningen bliver
aldrig behandlet.
For KSJ virker det entydigt som om forvaltningen og en del af politikerne, tydeligt forsøger at
ﬁnde en anledning til at lukke skydebanen. Der forsøges med tvivlsomme støjmålinger, der
forsøges anvendt i modstrid med den praksis, der hidtil har været, vedrørende brugen af støjmålinger vs. støjberegninger. I samme forbindelse bliver den påpegning af den anbefalende
praksis udsendt fra miljøministeriet i
til kommunerne, forsøgt ignoreret.
Da forsøget på at anvende støjen som argument for en lukning af banen ikke kan bruges øges
fokus på mulighederne for en lukning som følge af manglende opsamling af lerduerester.
KSJ bliver præsenteret for stadig større krav til selv oprydningen på banen, uden at foreningen på noget tidspunkt kan få en målbar speciﬁkation af det ønskede oprydnings niveau. Udfordringerne for oprydningen er ﬂere. Dels er der de nye duer og haglskåle der skal opsamles,
dels er der en ophobning af lerduerester fra de tidligere år. På et møde på banen med kommunen i sommeren
foreslår vi at erne de øverste cm. Jord/lerduerester på hovednedfaldsområderne. Det bliver dog blankt afvist med den begrundelse, at KSJ ikke må erne
organisk materiale og ikke anvende tunge køretøjer, der kan trykke underlaget. Efterfølgende
udvikler KSJ en opsamlingsmetode, der kombinerer støvsugning med løvsuger (haglskåle)
med slamsugning af lerduerester understøttet af manuel opsamling. Det er dyrt og besværligt, men ikke umuligt. Især ikke i de perioder, hvor der er relativt tørt på skydebanens arealer.
De anvendte metoder egner sig dog kun til overﬂade opsamling og ved kontrollerne for arbejdet, sparker kommunens tilsynsførende i jorden og vupti, så er der igen synlige lerduerester.
I
er KSJ blevet bedre til oprydningen og arbejder på at omkostningseﬀektivisere metoderne. Miljøforvaltning har i mellemtiden lavet en række jordprøver med henblik på at undersøge en mulig forurening i området. På et møde på rådhuset, (KSJ har rapport og referat),
bliver KSJ præsenteret for resultatet, der ikke viser nogen forurening. Jorden på hovednedfaldsområderne betegnes som ”teknisk ren jord”. Dvs. der er udfordringer med ernelse af
aﬀald, men der er ikke påført området forurening, der fx kan true grundvandet.

Borgmesteren forsøger at skabe opbakning til en løsning
Efteråret

er behandlingen af KSJ’s ansøgning om fornyelse af miljøgodkendelsen endnu
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ikke påbegyndt. Fokus på skydebanerne og naboernes klager optager i stigende grad politikerne. Borgmesteren tager initiativ til en række møder med henblik på at ﬁnde en løsning,
som vil kunne tilfredsstille parterne bredt. På møderne deltager jagtforeningerne, naboer til
skydebanerne, foreningen Mosens venner, DN samt en hel del politikere.
Parterne er langt fra hinanden og selv om jagtforeningerne kommer med en række begrænsninger omkring skydetider, samordning af skydetider, skydefri søndage m.m., er det svært at
ﬁnde en løsning. Naboerne bidrager ikke med konstruktive forslag og mellem første og andet
møde truer de jagtforeninger samt kommunen med stævninger. Stævninger der senere er
ført ud i livet.
Undervejs står det klart, at der er en overvejende del af politikerne, der under alle omstændigheder vil kræve KSJ’s skydebane lukket i
. Det vil politikerne kunne kræve med henvisning til at kommunen er jordbesidder. Det samme krav kan heldigvis ikke stilles til Langstrup
ﬂugtskydebane, der ligge på privat jord. Læren heraf er vigtigheden af, hvor afgørende det er,
at jagtforeningerne selv ejer jorden, hvor et evt. nyt skydecenter bliver etableret.
Undervejs i denne proces beslutter Byrådet at arbejde for at ﬁnde et nyt område til et fælles
skydecenter. Både forvaltning og politikere mener, at et nyt skydecenter vil kunne etableres
medio
. Jagtforeningerne går straks sammen og stifter foreningen Fredensborg Skydecenter. Det skal ikke hedde sig at jægerne ikke er interesseret i en fælles løsning. I skrivende
stund, marts
, er der end ikke fundet et område, der er egnet til et fremtidigt skydecenter med en eﬀektiv støjdæmpning. Mest af alt ligner det en administration og et miljøudvalg,
der er godt på vej til ikke at kunne opfylde byrådet beslutning. Viljen og evnerne rækker tilsyneladende ikke.

KSJ beslutter en frivillig lukning af deres ﬂugtskydebane
Med udsigt til at skulle lukke senest medio
og med udsigt til meget begrænsede skydetider, er det tydeligt for KSJ, at ﬂugtskydebanen vil komme i økonomiske vanskeligheder. KSJ’s
generalforsamling beslutter derfor en frivillig lukning af skydebanen pr. . september
.
Tidspunktet er valgt med hensyntagen til følgende:
De igangværende jagtegnselever
De igangværende haglskydeaspiranter
En rimelig overgangsperiode for jægere der skal ﬁnde nye træningsmuligheder
Behovet for en realisering af patron/lerduelager
Etablering af en indtjening, der sammen med de frivilliges indsats, vil kunne give en reel
økonomisk mulighed for nedtagning af banens installationer og en fair
overﬂadeoprydning.
En frivillig lukning af KSJ’s ﬂugtskydebane sætter samtidig en stopper for al snak om en frivillig aftale, hvor naboerne er involveret. Forvaltningen må nødvendigvis behandle Langstrup
Flugtskydebanens miljøgodkendelse. Samtidig er behovet for en løsning, hvor kommunen
ﬁnder et areal til et fremtidigt skydecenter mere presserende end nogensinde.
Miljøforvaltningen mener imidlertid ikke at foreningen har levet op til oprydningskravene pr.
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. april
og beslutter at straks lukke banen. Der sker i maj måned, måneder før foreningens egen lukkedato. Det har ikke været muligt at gennemføre en eﬀektiv oprydning med de
midler det, som følge af paragraf område begrænsningerne, var tilladt foreningen at anvende (ingen tunge maskiner og inden ernelse af organisk materiale).
Med beslutningen om en straks lukning var banens og foreningens økonomi udfordret. Politikerne var forlods orienteret om konsekvenserne ved en straks lukning vs. en lukning pr. .
september. KSJ’s bestyrelse valgte at prioritere jagttegnselverne, som uforvarende var bragt i
en vanskelig situation, sammen med sikring af økonomiske midler til nedtagning af banens
installationer. Det efterlader i nogen udstrækning halgskåle og lerduer på overﬂaden. Konsekvenserne på sigt for foreningen er oplagt. Flugtskydebanen var foreningens reelle eksistensberettigelse og en lukning af selve foreningen blev en naturlig konsekvens heraf.

Mulig forurening af jorden på ﬂugtskydebanens areal.
Forvaltningen har i mellemtiden iværksat nye undersøgelser af mulig forurening i området.
Undersøgelserne viser angiveligt en voldsom forurening med bly, tjærestoﬀer, cadmium
m.m. KSJ bliver ikke informeret eller på anden vis orienteret om resultatet af disse undersøgelser. KSJ og alle jægere må læse i lokalaviserne om diverse politikere, der udtaler sig om
forureningen og de økonomiske konsekvenser. Nogle politikere vælger, i lokalpressen, at true
jagtforeningen med at pudse en advokat på dem! Det hedder sig at jægerne løber fra en million regning. Politikerne ønsker at bortskrabe de øverste jordlag og etablere tre søer i området.
Bortset fra søerne minder beslutningen meget om det tilbud KSJ stillede i
om at skrabe
det øverste jordlag. Et forslag der blev afvist med henvisning til forbud mod at bruge tunge
maskiner og erne organisk materiale, grundet områdets status som paragraf område.
Hvordan kommunen rent teknisk vil erne jorden og etablere søer er uvist, men det tyder på,
at de kan bruge metoder, som jagtforeningen ikke måtte tage i anvendelse.
KSJ er aldrig blevet sat ind i undersøgelsens resultater, og har derfor svært ved at kommentere på den mulige forurening. KSJ kan ikke forklare, hvorfor de nye prøver så afgørende er forskellige fra de forureningsprøver kommunen forelagde foreningen i sommeren
. (Dem
med den teknisk rene jord = ingen forurening).
KSJ har dog via delvis aktindsigt dannet sig nogle indtryk fra rapporten, der efterlader et noget mere broget billede, end det politikerne har meldt ud i lokalpressen. Blyforureningen kan i
princippet godt stamme fra perioden frem til medio ’erne, hvor det var fuldt lovligt at anvende blyhagl. Det er dog usikkert om blyhagl i deres faste form kan forurene grundvandet.
Tjærestoﬀer fra lerduer anvendt tilbage i ’erne og begyndelsen af ’erne kan måske også
give anledning til forurening. Noget tyder dog på at selve prøverne var kontaminerede med
brudstykker fra lerduer og dermed misvisende. Med hensyn til cadmium, må forureningskilden være en anden end ﬂugtskydning. Nogle prøver med påvisning af forurening lå uden for
de områder, hvor der har været nedfald med lerduer og hagl. En hypotese kunne være at forureningen kan stamme fra aﬀaldsdumpning i perioden før
og skydebanens etablering.
Jævnfør hvad ældre beboere kan sige omkring områdets tidligere anvendelse.

ASMINDERØD GRØNHOLT JAGTFORENING

Side

...
Miljøforvaltningen mener imidlertid ikke at foreningen har levet op til oprydningskravene pr.
. april
og beslutter at straks lukke banen. Det sker i maj måned, måneder før foreningens egen lukkedato. Det har ikke været muligt at gennemføre en eﬀektiv oprydning med de
midler det, som følge af paragraf område begrænsningerne, var tilladt foreningen at anvende (ingen tunge maskiner og inden ernelse af organisk materiale).
Indlæg af et bestyrelsesmedlem i den forhenværende Karlebo Sogns Jagtforening.
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Bestyrelse : bestyrelse@agjagt.dk
Formand

Næstformand

Kasserer

Kirsten Skovsby
Langstrupvej
Fredensborg
Tlf.
formand@agjagt.dk

Ingemann Klausen
Bogårdsvej
Humlebæk
Tlf.
iklausen@live.com

Poul Jespersen
Lønholtvej
Fredensborg
Tlf.
Husalko@post .tele.dk

Svend Stave
Båstrupvej
Fredensborg
Tlf.
svend@stave.dk

Ole Høyer
Sandbjergvej
Hørsholm
Tlf.
olewhoyer@gmail.com

Sekretær
Linda Munck
Svanevej
Nivå
Tlf.
muncklinda@gmail.com
Nicolai Hassenkamm
Moseager
Græsted
Tlf.
npsh@jubii.dk

www.agjagt.dk
Bank :
CVR:

Suppleanter

Årets Jagter

-

(Tilmelding via hjemmesiden)

. og

. maj

Jagt på råbuk på kommunens arealer

. og

. september

Agerhønsejagt på Tårnholm gods (stående hunde)

. oktober

Gudstjeneste og traditionsrig Rævejagt

. oktober

Efterårsjagt på Tårnholm gods

. oktober og . november

Rådyrjagt på kommunens arealer

. oktober og

Drivjagt på kommunens arealer

. november

Peter Hammershøj
Lykkemosevej
Fredensborg
Tlf.
peter@hammershoj.biz

John E. Norrie
Gl. Strandvej
Humlebæk
Tlf.
John@Norrie.dk

Udvalg

Hunde

Flugtskydning

Jagt

Kurt Drasbek,
Søren Hecht,

Baneskydning, instruktion
Poul Jespersen,
Peter Hammershøj,

. november og . december

Duejagter

. november

Drivjagt på Kongslevgård

. januar

Drivjagt på ”Olden”

Gert Rønne,
Ingemann Klausen,
John Norrie, 40882036
Nicholas Typp, 29795862

Efter aftale

Gravjagter, kontakt gravjagtudvalget

Riﬀel

Efter aftale

Vildsvinejagt i Sverige, kontakt jagtudvalget

Efter aftale

Kronvildtjagt i Polen, kontakt jagtudvalget

Nicolai Hassenkamm,
Ole Høyer, 28104796

Ingemann Klausen,
Svend Stave,
Linda Munck,

Efter aftale

Montaria Spanien, kontakt jagtudvalget

Jagthorn

Bueskydning

Poul Jespersen,

Ole Høyer,

Følg med på hjemmesiden www.agjagt.dk og hold dig opdateret om jagterne.

Erik V. Jensen
Vilhelmsro
Fredensborg
Tlf.
erik@ebjensen.dk

Gravhunde
Kirsten Skovsby,

Hjemmeside & Blad

Gravjagt
Niels Hansen,
Kirsten Skovsby,
Victor Seindal,

Revir & Vildagre
Ole Høyer, 28104796
John Norrie, 40882036

ASMINDERØD GRØNHOLT JAGTFORENING
Returneres ved vedvarende adresseændring
Returadresse :
Asminderød Grønholt Jagtforening
Lønholtvej
80 Fredensborg

Deadline for næste program er . august.

B

Programmet er trykt i

eksemplarer.

Brug hjemmesiden
www.agjagt.dk
Tilmeld dig som bruger og modtag vores nyhedsbrev!

Danmarks Jægerforbunds hjemmeside holder dig opdateret
med information om jagt og lovgivning.
Bestyrelsen for Langstrup Flugtskydningsbane, CVR:
Asminderød-Grønholt Jagtforening:
Poul Jespersen
Lønholtvej
Fredensborg
Tlf.
husalko@post .tele.dk

Banechef:

Svend Stave
Båstrupvej
Fredensborg
Tlf.
svend@stave.dk

Erik V. Jensen
Vilhelmsro
Fredensborg
Tlf.
erik@ebjensen.dk

Kenn Schmidt Sørensen
Hornbækvej
Tikøb
Tlf.
kenn.smit@mail.tele.dk

Thorleif Nielsen
Sthensvej
Helsingør
Tlf.
ryj@stofanet.dk

Tikøb Jagtforening:
Morten Bæhr Nielsen
Stokholmsvej A
Espergærde
Tlf.
dkmni@coloplast.com

Per Allesø,
Stenøvej
Jægerspris
Tlf.
per.alleso@gmail.com

