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1.8 Jagt og fiskeri 

1.8.1 Jagt 
Distriktets arealer rummer en sund bestand af råvildt, harer, ræv, fasaner, ænder, duer og 
skovsneppe. De store hjortearter findes kun sjældent på distriktets arealer og da kun som 
bestande på gennemrejse. 
 
Jagten på distriktets arealer kan deles i tre grupper: 

A) Arealer hvor der ikke drives jagt – disse arealer rummer: 
• Arealer med jagtfredninger eller reservater 
• Større naturområder 
• Områder, der grundet deres friluftsmæssige anvendelse er uegnet til jagt 
• Søer med vandflade over 2 ha med tilgrænsende rørskov 

B) Arealer hvor jagten forestås af distriktet. 
• Dette er arealer, hvor jagtudleje skønnes at være i konflikt med den øvrige 

flersidige brug, og hvor jagt- og vildtforvaltningen er karakteriseret ved en 
meget begrænset aktivitet. 

C) Arealer hvor jagten udlejes. 
 
Alle arealer der ikke omfattet af arealerne i kategori A eller B kan i princippet udlejes. Jagttrykket 
på de udlejede arealer reguleres ved forskellige begrænsninger i jagtformer, jagtintensitet og 
afskydningstal, som indarbejdes i de enkelte jagtlejekontrakter. 
 
Distriktet lejer jagten ud i Vindum Skov og i Hjermind Skov. Derudover udlejes jagten ud på nogle 
mindre arealer ved Ajstrup, Hyllested Bjerge og ved Sundstrup. 
 
Hvor distriktet forestår jagten, bliver der årligt holdt 1-2 repræsentationsjagter. I alt afholdes på 
hele distriktet 6 årlige repræsentationsjagter, 3 nyjægerjagter, 2 publikumsjagter og 2 rævejagter 
for foreninger i regionen. Desuden er der p.t. 4 områder, hvor lokale jagtforeninger én gang årligt 
må inddrage dele af distriktets arealer i forbindelse med en rævejagt. 
 

1.8.2. Fiskeri 
Distriktet administrerer to af styrelsens større søer, Hald Sø og Fussing Sø. Begge søer er fredede 
og fiskeriet er dermed begrænset.  
 
På Hald Sø er der mulighed for at komme til at fiske fra egen båd, hvis man har fået tilladelse af 
distriktet. Distriktet har udstedt ca. 200 tilladelser til private både på søen. Der er en venteliste for 
at få tilladelse til fiskeri på søen. For at imødekomme det store ønske om adgang til søen, har 
distriktet i samarbejde med Hald Sø Bådelaug og to andre foreninger givet tilladelse til nogle 
foreningsbåde. Alle har adgang til at blive medlem og dermed adgang til fiskeriet på Hald Sø. 
Desuden kan man også købe dagkort til fiskeriet og leje en båd ved Niels Bugges Kro. 
 
På Fussing Sø er der kun tre både hvorfra der kan fiskes. To foreningsbåde hvor medlemmer kan 
få adgang til søen og som desuden kan udlejes på dagsbasis af alle interesserede. Derudover er 
der en bredejer båd, hvor kun bredejere kan opnå medlemskab.  
 
En strækning ved Kjællinghøl er bortforpagtet til Bjerringbro og Omegns Sportsfiskeklub. Her kan 
man købe dagkort. Distriktet har her ved Gudenåen etableret tre fiskebroer til kørestolsbrugere.  
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Distriktet her desuden en række frie fiskevande. Tre steder ved Hald Sø er frigivet for børn og 
unge. En strækning ved Nørreå er frit fiskevand og endelig er et mindre vandhul ved Randers 
Sønderskov også tilgængelig for alle lystfiskere. 
 

  


