
søndag 23. januar 2011 KOL CHRISTIANSFELD - VAMDRUP - LUNDERSKOV 11

HJARUP: Landsbyen Hjarup
har udsigt til at få 21 nye
byggegrunde til december. 

–Politikerne i plan- og mil-
jøudvalget har vedtaget det,
som vi i Kolding Kommune
kalder en synopsis, og i den
er de nye grunde nævnt, og

flere kan komme til, siger
Claus Andersen, der er afde-
lingsleder i Kolding Kom-
munes planafdeling. 

Han fortsætter: 
– En synopsis er et led, vi

skyder ind i processen, in-
den der kommer et lokal-
planforslag. 

At der netop er tale om 21
nye grunde hænger sam-

men med, at kommunen har
to ansøgninger om udstyk-
ninger til netop det antal bo-
liger. 

Imarts er der borgermøde
om lokalplanarbejdet. 

– Vi har endnu ikke et lo-
kalplanforslag. Det udarbej-
der vi først, når vi har hørt,
hvad folk mener, fortæller
Claus Andersen. 

Udviklingsplan
Nye boligområder bliver lo-
kalplanens vigtigste ind-
hold. 

– Det bliver der, hvor vi
kommer til at se den største

forandring, men planen in-
deholder også bestemmelse
om ting som grønne områ-
der, bevaringsværdige byg-
ninger og bevaring af kul-
turmiljøet, nævner afde-
lingslederen. 

Lokalplanforslaget kom-
mer til at bygge på den ud-
viklingsplan, borgerne i
Hjarup har lavet i 2008.

– Vi regner med at have et
forslag til lokalplan klar til
politisk behandling i juni,
nævner han. 

Forslaget skal ud i otte
ugers høring, hvor borgerne
igen kan komme med kom-

mentarer.
Forslaget skal rettes til og

behandles politisk, og lokal-

planen kan formentlig ved-
tages på byrådsmødet den
12. december. 

21 byggegrunde på vej i Hjarup

Af Lena Juul
Tlf. 7211 4231, lju@jv.dk

UDVIKLING: I marts er alle fra Hjarup
og omegn til et borgermøde, hvor de kan
komme med gode ideer til områdets nye
lokalplan. 

FAKTA ■ ■ ■

KONKRETE ANSØGNINGER
■ Ejeren af Poulsminde, Østergårdsvej 19 ønsker at udstyk-
ke 19 grunde i den østlige del af Hjarup med 16 grunde
nord for Østergårdsvej og tre grunde syd for Østergårdsvej. 
Ejerne af Hjarupgårdsvej 4B ønsker mulighed for at udstyk-
ke en eller to grunde syd for Østergårdsvej, eventuelt med
mulighed for flere grunde på længere sigt. 

30 jægere i alle aldre fra
Lunderskov og Omegns
Jagtforening havde sat hin-
anden stævne til denne sæ-
sons allersidste rævejagt.
Det er en gammel tradition,
som jagtklubben har taget
op igen efter flere års pause,
og formand for foreningen
Freddy Baltsersen var da
heller ikke sen til at kalde
jagten for en bragende suc-
ces allerede, inden den var
gået i gang. 

– Det er meget glædeligt,
at der er kommet så mange,
og at vi igen kan samles til
en rævejagt i Lunderskov
Jagtforenings regi, sagde
formanden. 

Ræven må skydes frem til
den 31. januar, så det var og-
så med at komme på jagt.

– Det er dejligt også at se
så mange unge mennesker,
der med til jagt. De kender
reglerne, og de bliver over-
holdt, sagde Knud Vejen-
Jensen, der har været med
til arrangere jagten og en af
de ældre medlemmer af for-
eningen. 

Bedste jagtkammerat
Der var fem hunde med til
jagten, men flere havde
valgt at lade deres hund bli-
ve hjemme. Blandt andre
Freddy Baltsersen, der ikke
syntes, at han havde tid til at
have hunden med. 

–Den vil ellers gerne med,
men jeg skal sørge for sik-
kerheden, og for at reglerne
bliver overholdt, så jeg vil
ikke også skulle holde styr
på den, sagde Freddy Balt-
sersen, der mente, at hun-
den er jægerens bedste jagt-
kammerat. 

– Sådan har de fleste det,
sagde han.

Selv om jægerne gerne vil
nedlægge et bytte, så er det
ikke det primære formål
med at gå på jagt, under-
stregede formanden. 

– Hvis man er sådan en,
der skyder løs omkring sig,
så skal man ikke indløse
jagttegn. Vi kan godt gå på
jagt uden at løsne et eneste

skud. Det drejer sig først og
fremmest om at få en god
naturoplevelse sammen
med andre, sagde Freddy
Baltsersen, der også bad
folk om at få snakket af i bi-
len. 

– De forreste skal være
helt stille, ellers ser vi i
hvert fald ingen ræve, sagde
Freddy Baltsersen.

Jagtselskabet så dog flere
ræve undervejs i jagten,
men ingen kom på skud-
hold af en. 

– Sådan er det nogen gan-
ge, sagde Knud Vejen-Jen-
sen, der glædede sig til de
gule ærter, som selskabet
skulle have i Fynslund Hal-
len, efter jagten var blæst af. 

Ræve-
jagten
blev
blæst i
gang
igen 
KNÆK OG
BRÆK: Knæk
bøssen og bræk
vildtet er jægerens
hilsen til hinanden. 

Af Lisa H. Kuang
Tlf. 7211 4243, lku@jv.dk

Formanden for jagtforening Freddy Baltsersen var glad for
det store fremmøde. 30 medlemmer var mødt op for at gen-
oplive en gammel tradition. Foto: Henrik Kastenskov

FAKTA ■ ■ ■

JAGTEN
■ Lunderskov og omegns
jagtforening har genopta-
get en gammel tradition
med at gå på rævejagt
sidst i januar. 
■ Ræven må skydes frem
til den 31. januar, som er
slutningen på jagtsæso-
nen. 
■ Man må også skyde
kronvildt frem til den
31/1.
■ Mange bruger de kom-
mende måneder på at pas-
se vildtet på deres jorde.
Hvis frosten fortsætter, vil
de fodrer dyrene.
■ »At skyde er det mind-
ste af det at gå på jagt«, si-
ger formanden.

Flere havde taget hunde med, selv om man ikke behøver at
hund med på rævejagt. Foto: Henrik Kastenskov


