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Professionelt jagtvæsen i fremtiden.
Det er vigtigt at forstå, at hvis vi skal fastholde et professionelt jagtvæsen på større gårde og godser i fremtiden, skal vi forsat være på forkant med udviklingen,
som vi har været det i mange år! Intet er komme af sig selv, intet har været en
selvfølge.
I 2006 indgik Vildtforvaltningsrådet (VFR) et forlig vedrørende udsætning af fuglevildt, det forlig blev udmøntet i en bekendtgørelse til lov jagt og vildtforvaltning i
2007 forliget i VFR indeholder en række aftaler på området, blandt andet indførsel af biotopplaner, hvis der skulle udsættes mere end 1 fugl per ha. Jagtrevir, og
at forliget skal genforhandles i 2017. Vi skriver nu 2014 og selvom 2017 ligger
noget ud i fremtiden vil det være fornuftigt at begynde at diskutere en strategi for
udsætning og jagt på udsatte vildtfugle i fremtiden.
Det er derfor vigtigt at alle som driver professionelt jagtvæsen er opmærksom på
”Invitationen i til mødet på Kalø 6. februar 2014 vedr. professionelt jagtvæsens
fremtid i Danmark” invitationen er andet sted i bladet og ligger dagen efter vores
generalforsamling.
Invitationen er udsendt som brev før jul, fordi bestyrelsen gerne vil opfordre ejere/beslutningstagere fra jagtrevirerne i Danmark, såvel som deres ansatte skytter
til at møde op og medvirke med inspiration til denne proces, som nødvendigvis
skal startes nu.
Udgangspunkt for mødets diskussion vil i hovedtræk være 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”.
Disse retningslinjer vil være trykt et andet sted i bladet til orientering.
Med disse ord vil jeg gerne takke alle for et godt samarbejde i det gamle år og ønske alle et rigtig
godt nytår.

Med venlig hilsen
Kristian Stenkjær
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De danske Landboforeninger

Danmarks Jægerforbund

Dansk Skovforening

Tolvmandssektionen
Vesterbrogade 4A, 4. sal, 1620 København V
Tlf. 33 12 75 61 - Fax 33 12 06 03

Højnæsvej 56
2610 Rødovre
Tlf. 36 73 05 00 - Fax 36 72 09 11

Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 42 66 - Fax 33 24 02 42

5. maj 2000

Interne retningslinjer vedr. opdræt, udsætning og jagt på ænder,
agerhøns og fasaner.
De interne retningslinjer supplerer Vildtforvaltningsrådets etiske
regler.
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.
Opdræt


Vildtfugleopdræt skal alene baseres på avlsfugle, der er udsat i naturen i henhold
til gældende lovgivning. Fuglene skal have levet frit i naturen frem til det tidspunkt, hvor en del af dem indfanges om vinteren til brug for den kommende sæsons
vildtfugleproduktion.



Til produktion af vildtfugleæg må der ikke anvendes kunstigt lys med henblik på at
øge ægproduktionen.



I opdrættet skal brugen af fjerpilningshæmmende midler begrænses. Anvendes volierer, skal disse give mulighed for skjul og flugt.



I opdrættet skal brugen af medicin reduceres til et forsvarligt minimum.

Ovenstående er målrettet mod opdræt af fasaner, men bør i tillempet form anvendes i
relation til ande- og agerhøneopdræt.
Udsætning


Kun sunde og dermed stærke fugle må udsættes.



Udsatte fugle må ikke udsættes eller fodres så tæt sammen, at de på noget tidspunkt beskadiger hinanden - herunder ødelægger hinandens fjerdragt eller haler.
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Anvendes tamfjerkræ, skal fjerkræets bur være rummeligt, med fast bund og være
sikret behørigt mod vejrlig. Stil højere krav end de generelle regler foreskriver.



Anvendes fritgående skrukhøns og hvide hanekyllinger skal disse fjernes, så snart
de kan undværes og altid inden jagtsæsonens start.

Udsætning – Miljø


Udsætning af fugle skal altid ske på et miljømæssigt bæredygtigt niveau. Indtil
dette niveau er bedre biologisk vurderet og belyst, bør følgende retningslinjer anvendes:
- jagtreviret må ikke bære bræg af vildtudsætning - herunder ligne en hønsegård.
- de udsatte fugles biotop skal have en sådan størrelse, at biotopen ikke nedslides
i perioden fra fuglenes udsætning til jagtsæsonens slutning.
Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for andeudsætning, der foreskriver, at der maksimalt må udsættes 1 ælling pr. 50 m2 åben ubevokset vandflade.



Ved al fodring på jorden bør der ikke udlægges mere foder, end der umiddelbart
ædes op. Rotter på foderpladsen skal så vidt muligt fanges i fælder. Anvendelse af
gnavergift i naturen skal begrænses til et minimum.



Udsætningsvolierer med tilbehør, fodertønder m.v. skal indpasses bedst muligt i
naturen og placeres således, at det ikke kan ses fra veje m.v., og skal straks fjernes
efter endt anvendelse.



Ved anlæggelse af remisser, hegn, skovbryn og vandhuller m.v. bør der tages hensyn til det omkringliggende landskab. Plant ikke kun til glæde for den del af vildtet, der er jagtbart, men for hele floraen og faunaen. Anvend i videst muligt omfang hjemmehørende planter.

Jagt


Stil krav til jagtudøvernes jagtmoral – også i eventuelle jagtlejekontrakter.



Såvel ejere som lejere har pligt til at opretholde en høj jagtmoral, herunder til at
sikre, at både skrevne og uskrevne regler vedr. jagt efterleves.



Såvel ejere som lejere af et jagtrevir har stor indflydelse på, at både jagtbart og ikke jagtbart vildt har gode livsbetingelser. Derfor er pligten til biotoppleje uløseligt
forbundet til jagtretten.



Alle, som deltager i selskabsjagt, skal inden jagtens begyndelse gøres bekendt med
relevante jagt- og sikkerhedsmæssige forholdsregler, herunder de hensyn, der skal
tages til naturen, naboer, afgrøder, husdyr m.v.



Tilrettelæg i videst muligt omfang jagten således, at det ikke er nødvendigt at lukke skoven for færdsel. Meddel i stedet ved skiltning, at der afholdes jagt, og at
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skovgæsterne derfor bør vise hensyn. Forbuds- og oplysningsskilte vedr. jagt skal
nedtages straks efter, at jagten er færdig.


Skudte fugle skal indsamles hurtigst muligt og opbevares og behandles med respekt og omtanke – de er morgendagens gode fødevarer.



Et passende antal egnede og veldresserede hunde skal altid være til rådighed, når
der afholdes jagt – mindst en hund pr. skytte på større jagter. Apporterende hunde
skal have god tid til deres arbejde.



Afholdes der driv- eller klapjagt med et interval på mindre end de tre uger, som
anbefales af Vildtforvaltningsrådet, skal der på reviret være flere kerneområder,
som helt friholdes for jagt, eller hvor der kun jages enkelte gange i løbet af en jagtsæson.



Antallet af skudte fugle må aldrig blive så stort, at det kommer til at stå i kontrast
til områdets naturlige ydeevne.



Antallet af skudte fugle må aldrig blive større, end at den enkelte skytte efter hver
såt kan afgive korrekt melding om, hvor såvel dødskudte som eventuelle anskudte
fugle kan opsamles.



Der bør satses på kvalitet frem for kvantitet.

Morale:
Offentligheden bedømmer jagt ud fra den måde, som jagtens aktører opfører sig på.
Alle, som er involverede i jagt, må agere som gode ambassadører for jagten. Vær derfor
altid opmærksom på følgende forhold:
 sikkerhed, jagt- og vildtforvaltningsregler og god opførsel er af afgørende betydning,
 respekter vildtet og
 vær ikke grådig.
BR/12M/Brev0195

HUSK
AT MEDDELE NÅR DU HAR SKIFTET ADRESSE TIL
info@djr.dk
eller tlf. 40123290
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Invitation til møde på Kalø den 6. februar 2014 vedr. professionelt Jagtvæsens fremtid i Danmark

Det professionelle jagtvæsen på større gårde og godser har altid været et fyrtårn i forhold til jagten
i Danmark. Jagten har her udviklet sig i takt med samfundets ændrede krav og har altid vist sig at
være omstillingsparat og udviklet tingen i med forståelse af udviklingen i vores samfund.
I det sidste års tid har der været meget diskussion om, hvordan vi skal eksponere de professionelle
jagtvæsners positive rolle i Danmark. Hvad skal dagsordnen være, set i lyset af den genforhandling
af udsætningsforliget som skal finde sted i 2017 mellem Vildtforvaltningsrådets medlemmer og
Miljøministeren.
Med dette fokus ønsker Danmarks Jægerforbund og foreningen Danske Herregaardsjægere, hermed at invitere til et møde, hvor tanker om mulige løsninger/ordninger for fremtidens opdræt og
udsætning af fjervildt skal diskuteres.
Omdrejningpunktet for oplæggene vil være de jagtetiske regler og i hovedtrækkene i ”Interne retningslinjer
vedr. opdræt, udsætning og jagt på ænder, agerhøns og fasaner” udarbejdet i maj 2000 af Tolvmandsektionen, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund.

En vigtig sætning i retningslinjerne lyder: ”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”.
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Program
Torsdag den 6. februar 2014
Kl. 08.00 - kl. 09.00
Kl. 09.30 - kl. 10.00
Kl. 10.00 - kl. 10.45





Morgenmad
Velkomst ved formand for Danmark Jægerforbund Claus Lind Christensen og formand for Danske Herregaardsjægere Kristian Stenkjær.
Oplæg v/Bæredygtig Jagt, Danmarks Jægerforbund og Herregaardsjægerne

Problemformulering, ift. opdræt og udsætning v/Jagtfaglig chef Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund.
Kort status om organisationen og tanker/ideer for fremtidens drift af kommunikationen
omkring jagt på udsatte fugle v/ Repræsentant fra Bæredygtig jagt.
Tanker vedr. egenkontrol af jagtvæsners regelsæt i forhold til en certificeringsordning (eller
lignende ordning) v/Herregaardsjægerne.

Kommunikationsindsatsens og eventuelle ordninger/certificeringer skal have til formål:


at medvirke til at bevare muligheden for jagt på udsat fjervildt på længere sigt.



at medvirke til at tilvejebringe finansiering af indsatser for forståelse for jagtsagen, og jagtens positive betydning for naturindholdet i det åbne land og i skoven.



at dokumentere, at jagtvæsenernes praksis i forbindelse med udsætning af fjervildt og efterfølgende jagtudøvelse foregår efter etiske og fagligt forsvarlige principper.



at lette den administrative byrde for det enkelte jagtvæsen, ved en simpel standardisering af egenkontrol og sporbarhed.



at skabe en simpel procedure for relevante myndigheders lovpligtige kontrol af det enkelte jagtvæsen.



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.

Kl. 10.45 - kl. 11.15
Kl. 11.15 - kl. 12.15

Kaffe
Diskussion af oplæg

Kl. 12.15 -kl. 13.00

Frokost

Kl. 13.00 - kl. 14.00
Kl. 14.00 - kl. 14.30
Kl. 14.30 - kl. 15.00

Diskussion fortsætter
Opsamling og konklusion
Kaffe og afrejse
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GENERALFORSAMLING
&
Møde vedrørende professionelt jagtvæsens fremtid i Danmark
vil blive afholdt på
Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø
den 5. & 6. februar 2014

Onsdag den 5. februar er der frokost kl. 12.00, og derefter generalforsamling fra kl. 13.00.
Dagsorden i henhold til foreningens love.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år, herunder beretning ved elevudvalgsformanden.
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.
Foreningen er vært ved en middag.
Torsdag den 6. februar vil der om formiddagen være ”Møde vedrørende jagtvæsner i Danmark”.
Efter frokost, møde forsat med opsamling afslutningsvis.
Hele arrangementet, efter generalforsamlingen, den 5.-6. februar koster kr. 650,00 for medlemmer (sengelinned og håndklæde skal medbringes).
For deltagelse den 6. februar er prisen kr. 250,00.

Kristian Stenkjær
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Møde
I forbindelse med afholdelse af foreningens generalforsamling afholdes der møde på
Danmarks Jægerforbund Kalø, Vildtforvaltningsskolen
torsdag den 6. februar 2014
Generalforsamlingen finder sted onsdag den 5. februar.
Torsdag den 6. februar se ”Invitation til møde på Kalø den 6. februar 2014 vedrørende jagtvæsner i Danmark”.

Prisen for hele arrangementet inkl. overnatning er kr. 650,00 for medlemmer (Husk: Medbring sengelinned
og håndklæde).
For deltagelse den 6. februar er prisen kr. 250,00.
Tilmeldingskuponen mailes til Danmarks Jægerforbund, Lone Østergaard LOE@jaegerne.dk senest den 15.
januar 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding senest: Den 15. januar 2014
Hele arrangementet
5. & 6. februar 2014
kr. 650,00
Mødet
Deltagelse 6. februar 2014
kr. 250,00
Generalforsamling
Gratis
Navn:
Adresse:
Telefon:
Faktureringsadresse:

Husk: Det er vigtigt også at udfylde fakturaadressen.
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VELFLYVENDE
VILDÆLLINGER SÆLGES
ÅR 2014
Udsætningsklare 3 og 4 ugers, samt
æg og daggl. fra registreret rugeri og
besætning.
Ring og få et godt tilbud.
Større partier kan leveres over hele
landet efter aftale.

Vildællinger
sælges
Æg og daggl. samt 3-4 ugers,
udsætningsklare ællinger
fra velflyvende stamme.
Registreret besætning og rugeri.
Levering over hele landet
efter aftale.

Bakkegårdens Vildtopdræt
Keld Ringer

Mobil 40 16 58 42
Tlf. 64 44 20 15

v/Frederik Thomsen,
Hindborgvej 95, 7800 Skive
Tlf. 97 52 20 20 / 25 39 85 85

HUNTING & COUNTRY COLLECTION

...sætter bløde spor i naturen

Tlf.: 46 74 04 04 - importør anviser nærmeste forhandler
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KATRINESMINDE

NU HAR VI IGEN

EXPORT - IMPORT
v/J. Wagner
Møllevej 14, 2., 8680 Rye
Tlf. 86 89 88 99 - Fax 86 89 88 08

FRANSKE
SLIKSTEN
10 KG

Vi har net til gode priser samt siloer
og indsatser til fodertønder.

RING OG FORHØR
OM PRISEN
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Vi ønsker
alle vore kunder

GODT
NYTÅR
Med tak for
samhandelen i 2013
Med venlig hilsen

AMERICA A/S
Thisted
www.america-thisted.dk

Sidste frist for indlevering af jeres indlæg til de kommende 3 numre af

HERREGAARDS-JÆGEREN
April
2014…………………………………….. den 15.03.2014
Juli
2014…………………………………….. den 15.06.2014
Oktober 2014……………………………………. den 15.09.2014
Materiale sendes til: Barløsevej 4, Salbrovad, 5610 Assens eller
e-mail: elsebethpaaby@gmail.com
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