Referat af Danske Herregårdsjægeres Generalforsamling 2016
GENERALFORSAMLING

Dagsorden i henhold til foreningens love.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år, herunder beretning ved
elevudvalgsformanden, Suppleres med indlæg fra Michael Lund, Skovskolen.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen. På valg er Jacob Larsen og Kristian Stenkjær
7. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag fra bestyrelsen:
1. Oprettelse af national ERFA-gruppe.
2. Hjortevildt udvalg.
3. Drøftelse om oprettelse af andre udvalg kunne have interesse.

BERETNING 2015 – DANSKE HERREGAARDSJÆGERE

Foreningsåret 2015er forløbet med forskellige opgaver; herunder en liste med det, som arbejdet har
omfattet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Auktion 2015
Bestyrelses møder 2014
Projekt dataindsamling
Biotopplanudvalget
”Bæredygtigjagt” et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevare, Skovforeningen
Samarbejdet med Skov & Landskab og Danmarks Jægerforbund omkring vores uddannelse til
Herregaardsjæger
7. Blyfri riffelammunition, Dansk Jagtakademi Niels Kanstrup
8. Skovhagl/stålhagl til jagt i skoven
9. Påvirkning af søers og vandhullers vandmiljø ved udsætning og fodring af gråænder

10.
11.
12.
13.

Afsætning af skudt vildt
Samarbejde med andre institutioner og organisationer
Regler for anvendelse af ormemidler
Samarbejde Syddansk Universitet og Odense Universitets Hospital vedr. kortlægning af udbredelsen af
TBE-virus.
14. Udflugt med oppositionen
15. Kasserer og bogholder

1. Auktion 2015

Auktionen 2015 blev kørt af Jacob Larsen i samarbejde med Gamekeeper A/S ved Henrik Mortensen
auktionen var igen en stor succes og der blev solgt varer for kr. 72.756.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at rette en varm tak til alle donorer. Det er denne beredvillighed til at
donere, der muliggør, at vi fortsat kan skabe en række projekter til gavn for såvel de professionelle
jagtvæsner som hele jagtens sag i Danmark.
Formanden beretter at auktionen har været en stor succes, og takker donorene for deres bidrag og den
gode reklame de er med til at give DHJ.

2. Bestyrelses møder 2015

Bestyrelsen har i 2015 holdt 3 bestyrelsesmøder.
Formanden beretter kort om de tre årlige møder, der typisk afholdes udenfor DHJ medlemmers højsæson,
formanden gør opmærksom på at referat af møderne kan findes på foreningens hjemmeside.

3. Projekt dataindsamling

Vores forening har igangsat en undersøgelse af de danske jagtvæsner anno 2015. Formålet med
undersøgelsen er at få viden om jagtvæsnernes funktion i forhold til vildt- og naturforvaltning for hermed
bedre at kunne spille konstruktivt ind i diskussionen om fremtidens vildtforvaltning i Danmark, herunder
bl.a. spørgsmålet om udsætning af jagtvildt. Til at gennemføre undersøgelsen har vi udvalgt Dansk
Jagtakademi, der er kendt for at have et godt kendskab til jagt- og vildtforvaltning i Danmark og samtidig at
være kritisk og troværdig.
En del af undersøgelsen består i en spørgebrevsundersøgelse rettet mod de danske jagtvæsner.
Kanstrup har modtaget 67 besvarelser. Medieudvalget følger behandlingen af data.

Niels Kanstrup kommer i aften og gennemgår materialet og vil i den forbindelse gerne diskutere det med
forsamlingen.
Formanden beretter kort om undersøgelsen, og gør opmærksom på at denne vil blive yderligt uddybet, i
forbindelse Niels Kanstrups fremlæggelse samme aften.

4. Biotopplanudvalget

Biotopplanudvalget er et udvalg som er nedsat af Naturstyrelsen. Her arbejdes med spørgsmål omkring
”Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber”. Jeg har sæde i udvalget, der har
været et møde i 2015.
Jeg forsøger at gøre opmærksom på vigtigheden af vores udvalg og håber at vi kan samles og diskutere
hvordan vi får biotopplan reglerne til at matche reglerne om grundbetaling, som landbrugsstøtteordningen
nu hedder, det er efter min mening af stor betydning for biotopplanernes implementering på jagtrevirerne.
Formanden forklarer kort om blandt andet økologiske rum, og hans samarbejde med Rasmus Ejrnæs fra
DCE. Derudover berettes om de problemstillinger der opstår, når forskellige instanser skal samarbejde på
tværs.

5. ”Bæredygtig jagt” et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevare og
Skovforeningen

Resultatet af flere års arbejde med forskellige idéer er blevet til en mærkningsordning.
Idéen er at denne mærkningsordning skal følge de jagtetiske regler og i hovedtræk principperne i ”Interne
retningslinjer vedr. opdræt, udsætning og jagt på ænder, agerhøns og fasaner” udarbejdet i maj 2000 af
Tolvmandsektionen, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund.
I retningslinjerne står: ”Retningslinjerne er ledetråde, der løbende skal tilpasses de konkrete forhold, og må
således ikke blive en endegyldig facitliste for den enkeltes jagtmoral og forpligtelse til at forbedre og
beskytte sit jagtrevir generelt”.

Herregaardsjægernes bestyrelse mener, at en eventuel ordning skal have til formål:

1. at medvirke til at bevare muligheden for jagt på udsat fjervildt på længere sigt.
2. at lette den administrative byrde for det enkelte jagtvæsen, ved en simpel standardisering af
egenkontrol og sporbarhed.
3. at skabe en simpel procedure for relevante myndigheders lovpligtige kontrol af det enkelte
jagtvæsen.
4. at dokumentere, at jagtvæsenernes praksis i forbindelse med udsætning af fjervildt og efterfølgende
jagtudøvelse foregår på etisk og fagligt forsvarlige principper.
5. at medvirke til at tilvejebringe finansiering af indsatser for rådgivning og facilitering vedrørende
ordningen.
6. at sikre, at alle aktiviteter fra jord til bord er i overensstemmelse med særlige aftalte regler med
relation til fortsat mulighed for omsætning af vildt.
Idéen om mærkningsordning blev gennemgået i detaljer, på mødet som Bæredygtig jagt afholdte fredag
den 6. marts 2015 på landboforeningen Gefion i Sorø, mange ejere og deres skytter mødte op og deltog i
denne debat.

Udviklingen på området ligger lidt stille i øjeblikket, men bestyrelsen bakker som udgangspunkt op om

mærkningsordningen. Mærkningsordning eller ej, Herregaardsjægernes bestyrelse har en politik i
forhold til udsætningsdebatten: Vi vil gerne forhandle sagligt om vilkårene og udvikle dem i
forhold til udsætning af fjervildt. Vi har en klar mening/forslag som vi vil fremføre i forhold til at
bevare udsætning af fjervildt. Bestyrelsen vil tilskynde til at det sker.
Formanden beretter med udgangspunkt i DJ´s slides omkring mærkningsordningen, de mest
relevante slides findes og gennemgås.
Erik Jensen stiller spørgsmål til hvilke arter der specifikt er at betegne som landbrugs produktion.
Claus Hansen bakker Erik Jensen op, og der starter en diskussion på salen omkring formuleringen i
forhold til hvad der er landbrugsproduktion, formanden ønsker at rette fokus på dette spørgsmål, i
sit fremtidige arbejde.
Efter spørgsmål fra Lars Kjellgård omkring den udvidet jagttid på fasanhøner, startes en debat i
salen omkring import af fasan æg og kyllinger. Der er mange holdning for og i mod, fra en stor del
af salen.
Det er et ønske fra blandt andet Søren Rasmussen, at afsnitter omkring fasanhøner til æglægning
ændres, så det indbefatter fasan æg produceret af høner opdrættet og holdt på voliere efter
danske vilkår, skal godkendes i forbindelse med mærkningsordningen.

6. Samarbejdet med Skov & Landskab og Danmarks Jægerforbund omkring vores uddannelse til
Herregaardsjæger

Antallet af Naturtekniker elever som vælger specialet ”Biotop og vildtpleje” på Skovskolen er faldet lidt og
ligger nu mellem 8-12 elever i øjeblikket. Vi håber at kunne producere ca.10 elever til
Vildtforvalteruddannelsen på DJ, Kalø, hver andet år i fremtiden. Den anbefaling vi gav de elever som
vælger Herregardsjægervejen, om at vælge erhvervsøkonomi på niveau F,( første del, af merkonom
uddannelsen) på 4 skoleophold, er nu en realitet. Så Herregaardsjægere som dimitterer i fremtiden vil have
denne del erhvervsøkonomi med i deres uddannelse.
Hvis jagten på herregårde i fremtiden skal drives, er det vigtigt med veluddannet personale. Det er også
vigtigt at vores uddannelse er så moderne at man kan bygge videre på den, tage forskellige overbygninger
til vildtforvalteruddannelsen på lige fod med f.eks. Skov og Landskabs ingeniør m.m.
Det er vigtigt i fremtiden at uddanne vores nye kollegaer på en måde, så nogen af dem bliver at finde i de
styrelser og administrationer, som forvalter jagten og naturen i vores samfund. Ellers bliver det svært at
fastholde jagten som den udøves på større ejendomme og jagtvæsnerne landet over.
Herregaardsjægerne vil derfor forsat arbejde med denne udvikling af vores uddannelse.
Formanden beretter at der med stor succes er uddannet 10 nye elever, og der er et ønske om at uddanne et
højere antal elever.

7. Blyfri riffelammunition

Dansk Jagtakademi har med opbakning fra Klelund, Lille Vildmose og Herregårdsjægerforeningen, forestået
indsamling af data for effektiviteten af riffelkugler med fokus på blyfri kugler. Der er på pilotbasis indsamlet
data fra ca. 70 dyr over jagtsæsonen 2012/2013/2014 - primært fra kronvildt, men også dåvildt, råvildt og
vildsvin. Det indsamlede materiale er blevet bearbejdet i 2015, efter endnu en jagtsæson 2014-2015. 15. Juni
Fonden har støttet projektet økonomisk.
Formanden beretter omkring forsøg med blyfrie kugler, og den problematik der kan opstå i forhold til små
kalibrede rifler og blyfrie kugler.
8. Skovhagl/stålhagl til jagt i skoven

Dansk Jagtakademi har med opbakning fra Skovforeningen og Herregårdsjægerforeningen forestået
indsamling af data i forhold til at belyse jagt med stålhagl i skoven, hvad er erfaringen fra træindustrien og
træproducenterne i branchen og hvor stort er problemet? 15. Juni Fonden har støttet projektet økonomisk.
Rapporten er nu færdig og anbefaler, at forvaltningen ændres, så hensynet til træproduktion tilgodeses
igennem en målrettet distriktsbaseret indsats i områder med særlig værdifuld træproduktion målrettet

især mod finérindustrien, hvor der enten opretholdes et krav om skovhagl, hvilket i så fald kræver en
videreførelse af afprøvnings og godkendelsesordningen, eller hvor jagt tilrettelægges, så værdifulde
kulturer og enkelttræer ikke rammes af jagtammunition.
For alle andre produktionsområder ses der ikke grundlag for at opretholde en særlig forvaltning.
Formanden beretter at problemet umiddelbart ikke er så stort, og at der er ved at ske en holdningsændring.

9. Påvirkning af søers og vandhullers vandmiljø ved udsætning og fodring af gråænder
Et forskningsprojekt til belysning af en forbedret forvaltning af vores søer og vandhuller via udredning og
forskning, forsøges at igangsættes af:
Blandt andre Aarhus Universitet, Bioscience.
Projektet har ikke fundet midler til at igangsætte en undersøgelse.
Formanden beretter at der ikke kunne findes midler til at udfører projektet.

10. Afsætning af skudt vildt

Kvaliteten på især fuglevildtet har været meget fin i den sidste sæson og det er meget glædeligt.
Alt vildt fra sæsonen 2015-2016 er solgt. Det er positivt at fuglevildt som fasaner og gråænder igen sælges
til familien Danmark i detailbutikkerne. Det er også positivt at mere vildt finder frem til de autoriserede
vildtbehandlingsvirksomhed, det gælder især hjortevildt.
Formanden beretter at der er en positiv udvikling i forhold til salget af vildtkød generelt.

11. Samarbejde med andre institutioner og organisationer

Vi samarbejder, som beskrevet ovenfor, i stor udstrækning med Danmarks Jægerforbund, først og
fremmest med Vildtforvaltningsskolen, hvor foreningens formand sidder med i Vildtforvaltningsskolens
Skoleråd, som i princippet er garant for at skolen lever op til den aftale man har med Miljøministeriet
vedrørende skolens faglige og pædagogiske forpligtigelser.

Derudover er jeg med i en række af DJ’s udvalg:


Markvildt udvalget, som i øjeblikket arbejder med at udarbejde en politik på
udsætning af fuglevildtområdet



Hjortevildt udvalget, som i øjeblikket arbejder med at udarbejde en politik på
hjortevildtforvaltningsområdet.
Danmarks Jægerforbund og Herregaardssjægerne har i fællesskab afholdt 3 aftner med oplysnings/debat
vedr. udsætning af fuglevildt fordel fra Sjælland, Fyn og Jylland. Disse debat møder var positive og gav et
godt billede af hvad der foregår på dette område landet over.
I forlængelse af disse møder og i samarbejde med Fødevarestyrelsens veterinære rejsehold på
dyrevældfærds området er der i år på samme måde indkaldt til en lignende møderække. Her vil
Fødevarestyrelsen forud for en kontrol kampagne på især importeret fuglevildt til udsætning informere om
reglerne og om den efterfølgende kontrol på området, som vil finde sted i maj, juni, juli og august i år.
Møderne er annonceret i Jæger og på vores hjemmeside, det er vigtigt at informere ejer og
godsadministrationen om disse møder da det er vigtigt at alle bliver opdateret på disse regler og
håndhæver dem især over for jagtlejere, som praktiserer med udsætning på lejede revirer.
Formanden beretter om skolerådets virke i forhold til midler fra jagttegnsmidlerne, samt sit virke i blandt
andet markvildtudvalget. Formanden opfordrer medlemmerne til aktivt at forsøge at deltage i de forskellige
grupper.

12. Regler for anvendelse af ormemidler

”Landbrug & Fødevarer” skulle søge en dispensation for anvendelse af ormemidler efter at fasankyllinger er
udsat i skoven. Landbrug & Fødevarer har ikke endnu forsøgt, så jeg går ud fra at de finder det urealistisk at
forsøge, at søge dispensation på nuværende tidspunkt.
Formanden finder en ansøgning urealistisk på nuværende tidspunkt.

13. Samarbejde med Syddansk Universitet og Odense Universitets Hospital vedr. kortlægning af
udbredelsen af TBE-virus

Der er i jagtsæson 2013-14 indsamlet næsten 1000 blodprøver fra rådyr nedlagt under almindelig jagt.
Blodprøverne er taget i forbindelse med brækning af dyrene.
Foreløbigt resultat af Rådyrundersøgelsen
Ca. 800 brugbare prøver er indsamlet i hele landet og sendt til Østrig, heraf er 51 rådyr positive for TBEvirus komplekset. Nogle prøver var ikke mulige at undersøge, da der var giftige substanser i blodet der
ødelagde analysen i Østrig.
Arbejdet fortsætter og udvides i næste fase med undersøgelse af flåter fra områder hvor der er fundet rådyr
med antistoffer for TBE. Mennesker men stor kontakt til naturen som indimellem har haft flåter vil også
indgå i undersøgelsen med blodprøver, også husdyr; især får, vil blive undersøgt.

Det er et interessant arbejde og det indsamlede materiale vil også kunne bruges i forbindelse med andre
undersøgelser af råvildtets sundhedstilstand.
Formanden beretter om undersøgelsen, og at medlemmer af DHJ på sigt vil blive spurgt om de vil deltage i
en blodprøve undersøgelse.

14. Udflugt med oppositionen

Danmarks Jægerforbund. Niels Søndergaard har henvendt sig om vores deltagelse i en udflugt, politikere og
embedsmænd fra oppositionen. Bestyrelsen bakker klart op om en sådan udflugt, og deltager gerne, vi
hører gerne forslag fra forsamlingen om hvor det kan være.
Formanden beretter om udflugter, og spørg generalforsamling om de evt. ønsker besøg fra oppositionen.

15. Kasserer og bogholder

Kasserer Morten Truelsen og vores nye bogholder Paw Helms har gjort et formidabelt stykke arbejde. Der
er nu fuldstændig styr på vores økonomi, medlems kartoteket og annonceindtægterne. Det vil også klart
fremgå når de fremlægger vores regnskab. Tusind tak for denne indsats.

Kristian Stenkjær, formand
7. februar 2016
Formandsberetningen tilsluttes af en samlet generalforsamling.

Elevudvalgsformanden beretning:

Peter Bissø beretter Lars Rolsted har overtaget Anders Jørgensens plads i elevudvalget.
Peter Bissø beretter at det næste skoleophold på Kalø vil være på 10 måneder.
Peter Bissø beretter om at der i januar blev afholdt egnetheds prøve på Bregentved, og at to
elever dumpede, i den forbindelse opfordres læremestrende til at tage deres ansvar som
læremester alvorligt.
Peter Bissø forklarede muligheden for optag på uddannelsen til Herregårds Jæger, nu kan søges
med anden relevant bagrund, som f.eks. tømre eller landmand. Elever med anden bagrund skal
havde tre elev år, og skal i denne periode gennemgå og bestå kurserne Motorsavscertifikat,

Hygiejne kursus, opdræt og udsætter kursus, sprøjtekursus. Der er i øjeblikket fire elever med
anden baggrund i gang med uddannelsen.
Peter Bissø beretter at der vil blive afholdt elev ekskursion på Søholt den 15. april kl. 10.00.
Der er mødepligt for læremestre og elever på dagen, og alle elever skal medbringe arbejdsbøger.
Peter Bissø spørger generalforsamling om deres holdning, til at eleverne i fremtiden vil blive bedt
om at udarbejde mindre opgaver, der skal sendes skriftligt til elevudvalget.
Dette tiltag bakkes op af general forsamling, Anders Jørgensen påpeger vigtigheden af at
elevudvalget giver eleverne en ordentlig respons på sådanne opgaver.
Peter Bissø forklarer kort om problemerne i forbindelse med flytningen af skoleperioder for Skov
og Naturtekniker eleverne.
Michael Lund fra Skovskolen, forklare efterfølgende om udgangspunktet for disse problemer, og
om hvordan de løses.
Anker stiller i den forbindelse spørgsmål til graden af information fra skovskolen, og formanden
lover at graden af information mellem skolen og læremestre øges.
Peter Bissø beretter at dette er hans sidste periode som formand for elevudvalget.

Referat af efterfølgende punkter på Dagsordnen.
Punkt 3:
Generalforsamlingen godkender fremlæggelsen af det reviderede årsregnskab.
Punkt 4:
Kontingentet forbliver på sit nuværende niveau.
Punkt 5:
1. Formanden forklarer om ideen omkring oprettelse af en national ERFA gruppe, med en årlig
ekskursion til et jagtvæsen. Denne ekskursion skal indeholde en dagsorden for dagen, samt
havde et punkt der har særlig fokus på arbejdsmiljø. Michael Lund fra skovskolen tilbyder at
deltage, i kraft af sin stilling som ansvarlig for arbejdsmiljøet på Skovskolen. Forslaget
bakkes op af generalforsamlingen.
2. Formanden beretter om behovet for et hjortevildtsudvalg i Herregårdsjægerne, der skal
havde særligt fokus på den igangværende udvikling i forvaltningen af der danske hjortevildt.
Formanden opfordrer medlemmerne til at deltage aktivt i dette arbejde.

3. Der blev kort diskuteret muligheden for oprettelse af andre udvalg, blandt andet et fest
udvalg, dette blev dog ikke vedtaget.
Punkt 6:
Begge de opstillede kandidater modtager genvalg.

Punkt 7:
Peter Lyndrup modtager genvalg som suppleant, Alexander Skovmand bliver valgt som ny
suppleant, Lars Kjeldgård genvælges som revisor.

Punkt 8:
Formand beretter om at der bliver afholdt møde i regi af Danmarks Jægerforbund, omkring import
af udenlandske fasan æg og kyllinger, og at der i år vil blive foretaget udvidet veterinær kontrol af
importerede æg og kyllinger.

