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Jagtvæsen er fødevareproduktion.
Jagtsæsonen er ved at være overstået, det har været en god sæson. Kvaliteten på
det nedlagt fuglevildt har været rigtig god ifølge vildtbehandlingsvirksomhederne.
Fuglevildt bliver oparbejdet i stigende mængder på de autoriserede virksomheder.
Mængderne er så store, at en markedsføring i forhold til forbrugerne, af fuglevildtet, bliver nødvendig for at sikre, at fuglevildt bliver solgt på en fornuftig måde;
også i fremtiden.
Det er selvfølgelig først og fremmest markedsføring, salg og distribution af de færdige varer til forbrugerne der er vigtig, men selve planlægningen af jagtsæsonen, i
forhold til producenterne/jagtvæsnerne, er lige så vigtig.
Markedsføring af de mængder vildt, som kommer til de autoriserede virksomheder, kræver planlægning i forhold til logistik, håndtering og oparbejdning. Det er
ikke muligt at udføre et professionelt lønsomt stykke arbejde, hvis den mængde
vildt, som producenterne har indmeldt til vildtbehandlingsvirksomhederne, f.eks.
i en weekend i november, afviger med mange tusind stykker fugle mere end aftalt
på forhånd.
Det er vigtigt at forstå, at den størrelse virksomhed, der arbejdes med i dag, kræver, at aftaler om leverancer af vildt indsendes i god tid før sæsonen. Der skal
være så nøjagtige datoer og mængder af vildt som det er muligt. Ligeledes er det
meget vigtigt, at de nødvendige papirer, som fødevaremyndighederne kræver, kører snorlige i fremtiden.
En sådan planlægning og respekt for systemet, omkring vildtafsætning, er særdeles vigtig, ligesom et godt samarbejde mellem producenter og vildtbehandlingsvirksomhederne er en betingelse.
En ting vi kan være helt sikre på er, at mængden af erklæringer, som skal udfyldes og følge vildtet fra jagtvæsen til slutforbruger, ikke vil blive mindre i fremtiden, tværtimod!
Jeg syntes vi, i Danmark, har nogle enormt gode samarbejdspartner i forhold til et
jagtvæsnets drift. Tænk bare på Fasanrugeri Havrebjerg Mølle, hvor det hele starter og Kivan Food (tidligere Bjarne Frost Vildt), hvor de færdige produkter ender,
inden de kommer ud på familien Danmarks middagsborde. Jagtvæsnerne skal
bare koncentrere sig om det de er rigtig gode til, nemlig til at opdrætte nogle kvalitetsfugle, sætte dem ud i naturen i løbet af sommeren og derefter holde nogle fine
jagter hen over efteråret.
Rigtigt godt nytår
Med venlig hilsen
Kristian Stenkjær
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VELFLYVENDE
VILDÆLLINGER SÆLGES
ÅR 2013
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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GENERALFORSAMLING
vil blive afholdt hos
Brock & Michelsen A/S
A Carl Zeiss Company
Blokken 76
3460 Birkerød
Onsdag den 13. marts 2013 – kl. 10.00

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 Aleksander Terkelsen, Peter Bissø og Finn Hansen .
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.

Kristian Stenkjær
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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 2012
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
2013………………………………..…….den 09.03.13
Julil
2013……………………………………...den 09.06.13
Oktober 2013………………………….……..…..den 09.09.13
Materiale sendes til: Barløsevej 4, Salbrovad, 5610 Assens eller
e-mail: elsebethpaaby@gmail.com
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