
 
 

Jagt på Lundberg 
 

    

Ejendommen 
Lundberg er beliggende 7 km. sydvest for Randers. Til ejendommen hører ca. 350 ha, som består af 
agerjord, eng, rørskov, mose, søer og ca. 70 ha skov. En del af arealerne grænser op til Gudenåen og 
områdets øvrige eng og vådområder. 

 
Vildtet 
I enge, rørskove og mose er der en god bestand af vilde fasaner. I de forskellige søer er der en del 
forskellige vildænder. 
Generelt er der en meget varieret vildtbestand. F.eks. er der nedlagt både guldmedalje ræv, råbuk og 
sølvmedalje kronhjort. 
For at sikre optimale vilkår for vildtet fodres året rundt. 
 

       
 

Repræsentationsjagt eller mindre grupper 
Lundberg tilbyder jagtoplevelser af høj kvalitet. F.eks. repræsentationsjagt eller til mindre grupper. 
En jagt kan arrangeres som hel- eller halvdagsarrangement med eller uden forplejning i jagtstuen. 
På en heldagsjagt kan der max være 20 deltagere. På en halvdagsjagt (Rough Shooting), skal der være 
min. 6 deltagere og max. 10 deltagere. 

 
Jagtform 
Arrangementerne tilbydes som haglbøssejagt, hvor alt jagtbart vildt må nedlægges, dog med undtagelse af 
råvildt. 
Jagtområderne udvælges efter antallet af deltagere, herunder deltagernes egne hunde, som naturligvis skal 
kunne apportere nedlagt vildt. Der skal som min. være én hund pr. to jægere (undtagelsesvis kan Lundberg 
evt. skaffe apportører). 

 



 
 

 
Praktisk eksempel på en heldagsjagt 
Kl. 08.00 Morgenmad i jagtstuen og parole. 
Kl. 09.00 Første såt – ænder på opfløj. 
                 Såter i skov og eng.  
Kl. 12.30 Middag i jagtstuen.  
Kl. 13.30 Såter i skov og eng. 
Kl. 16.30 Parade og efterfølgende kaffe i jagtstuen. 

 
5- 6 hundefolk driver vildt frem til skytterne. Skytterne køres rundt på poster med 
vogn. Det er muligt at arrangere forplejning i stedet for medbragt mad og drikke. 

 

  
Praktisk eksempel på en halvdagsjagt 
Kl. 08.00 Morgenmad i jagtstue og parole. 
Kl. 09.00 Første såt – ænder på opfløj.                   
i                Såter i remiser, skel og vildtagre.  
Kl. 12.30 Parade og evt. mad i jagtstuen. 

 
Det er muligt at arrangere forplejning i stedet for medbragt mad og drikke. 

   Pris: efter aftalt tilbud. 

 

            Pris: 1250,- kr. pr. skytte ved min. 6 skytter. 
 

Paraderne 
Størrelserne på paraderne kan naturligvis variere og afhænger af hundearbejde, vejr, skydefærdigheder 
og om vildtet er ”hjemme” på dagen. 
Vi kan dog garantere en unik naturoplevelse og en dag i smukke omgivelser. Vi vil naturligvis gøre alt for at 
fremvise de bedste områder og forhåbentlig give gode mulighed for at få vildt på skudhold. 

 

Aftale om jagt 
Kontakt jagtansvarlig, Karsten Jensen, på tlf. 21 92 41 64 eller e-mail k.s.jensen@hotmail.com 

 
 

Adresse 
Lundberg 
Frisenvoldvej 26 
8940 Randers SV. 

 
 

Vi ser frem til at give jer en god jagtoplevelse i smukke rammer. 

mailto:k.s.jensen@hotmail.com

