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STATUS FOR PROJEKT ”JAGTENS HUS” PR. D. 23. AUGUST 2015 

 

NEDBRYDNING: 

Nedbrydningsopgaven er nu tilendebragt på nær såkaldte Fælleshus (tidligere kantine, mv.), som 
får lov til at stå som ”arbejdsskur” til hen på foråret. Indkørslen til Jagtens Hus er dermed markant 
forandret nu, da de gamle murstensbygninger ikke længere præger billedet. 

 

Det gamle Fælleshus får lov til at stå som ”byggeskur” indtil engang til foråret. De to veje, der ses, 
bliver henholdsvis til parkeringspladsen (til venstre) og til varer til Uddannelsescentret (til højre). 
Besøgscentrets fundament kan skimtes lige bag gravemaskinen. 
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BYGGERI: 

Videncentret: 

Videncentrets kælder er nu rejst færdig, og i indeværende uge er der kommet dæk på. Forinden 
dette låg blev monteret, blev der hejst diverse maskiner til ventilationsanlægget ned i det dertil 
indrettede rum. 

Alle fundamenter og rågulve er ligeså færdige og klar til montering med bonelementvægge. Det 
eneste udestående, der er før dette sker om ca. 2 uger, er færdiggørelse af kælderen, herunder 
tildækning med jord på siderne. 

 

Diverse grej til ventilationsanlægget er allerede hejst ind på sin (næsten) blivende plads i kælderen. 

 

Uddannelsecentret: 

Uddannelsescentret har antaget markant forandring i denne uge. Fra at have stået klar med 
rågulve til 3 dage senere at være bygget ”færdig”, - i hvert fald hvad angår elementer. Det var 
næsten samme følelse, som at se frugttræerne springe ud i løbet af få dage om foråret. 

De kommende to uger rejses de sidste elementer i dette hus. Der påmonteres diverse ståbjælker, 
og der lægges etagedæk. – Og det hele fastgøres passende og gøres klar til påbygning af 
tagkonstruktionen. 
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Uddannelsescentrets fundament og rågulv klar til montering af vægelementer. 

 

Så er Uddannelsescentret begyndt at skyde i vejret. De små betonfundamenter  i højre side af 
billedet skal bære de limtræsøjler, der skal stå under hele tagsiden i begge sider af huset. 
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I højre side ses begyndelsen til vores nye undervisningslokaler og møderum. Til venstre (lige under 
”BMS”-mærket) begynder køkkenet at tage form. – Og til venstre er det første element til kantinen 
sat på plads. 

 

Besøgscentret: 
Denne bygning skal bygges på ”omridset” af den bygning, der var der før. Allerede nu er 
fundament og rågulv færdig og afventer montering af elementer. Dette vil komme til at foregå 
som det sidste af betonleverancen engang i oktober. 

I øjeblikket arbejdes der intensivt med at udvikle det koncept, der skal være for formidlingen i 
huset. Vi har så mange gode ting at fortælle om den danske jagt, vildtet, naturen, maden, osv. 
Kunsten bliver at tilrettelæge dette med udgangspunkt i en meget begrænset plads. Vi søger 
inspiration hos andre natur- og ”dyremiljøer” rundt om i landet og får i den forbindelse mange 
udstrakte hænder til samarbejde. 



 

5 
 

 

Her ses begyndelsen til det lille Besøgscenter. En fantastisk placering som en fremskudt post ud 
mod gæsterne.  

 

Udenomsarealer: 
I store træk mangler jordentreprisen nu kun at ”modellere” den overskudsjord, der er 
fremkommet, så terrænet får et pænere udseende igen. Til foråret skal der så plantes og sås. Her 
arbejder vi med nogle rigtigt spænende planer, som der kan fortælles mere om i næste måned. 

 

TIDSPLAN: 
Rejsegilde for projektets håndværkere, m.fl., planlægges til omkring d. 1. november 2015. Den 
endelige dato er endnu ikke fastsat. 

Totalentreprenør Raunstrup A/S skal aflevere byggeriet til os d. 30. juni næste år.  Vi planlægger 
derfor med indflytning i juli og indkøring i august. En decideret indvielse forventes at blive 
gennemført primo september 2016. 

 

Tekst og fotos: Michael Stevns 

23. august 2015 


