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Biotopplaner med mere.
Juni 2013 kom der en rapport fra DCE – National Center for Miljø og Energi, med en vurdering af biotopplanernes virkning for naturindholdet.
Det er positivt at man kan læse, at det fastslås at biotopplantiltagene alle er med til at skabe og forøge variationen i det nuværende ensartede landbrugsland til gavn for naturindholdet, og at de ikke kan stå alene,
men skal etableres i samspil med de eksisterende naturområder og småbiotoper på ejendommen, hvis de
skal fungere optimalt.
Men det er imidlertid også vigtigt at forstå, at rapporten også fastslår, at der er god plads til forbedringer,
både fra naturstyrelsens administration af bekendtgørelsen og deres udformning af regelsættet, til de ejendomme som skal udføre disse biotopplaner i praksis på deres ejendomme, for at kunne udsætte op til 7
fasaner/agerhøns pr. hektar på ejendommen.
Det er ærgerligt at Naturstyrelsens kontrol af biotopplanerne har vist, at der er ejendomme, som bør tage
disse biotopplanregler mere alvorligt i deres planlægning. Et forehold som understreges af det brev, som
alle biotopplanejendomme modtog fra Godsejer Kim Berner Clausholm Gods sidst i maj.
Jeg vil her ikke gennemgå Kim Berners problemstillinger, men kun oplyse at ved sidste bestyrelsesmøde i
Danske Herregaardsjægere, var der enighed om at bakke op om, de i brevet anførte problemstillinger. Vi vil,
på samme måde, opfordre vores medlemmer til at tage dette brevs indhold op til nøje efterretning ude på
bedrifterne.
Her et citat fra Kim Berners brevs slutning.: ” Jeg vil opfordre alle interesserede parter til at overveje de
problemstillinger, jeg har ridset op i det foregående, og også meget gerne bringer emmerne op til diskussion i relevante fora, det være sig i jagtforeninger, landboforeninger, skovforeninger osv.
I håbet om, at vi i fremtiden forsat vil kunne sætte fasaner ud i Danmark” citat slut.
Ønsket fra Godsejer Kim Berner om at bringe dette emne op i et relevant forum, er hermed gjort.
Med et ønske om en god opdræts- og udsætningssæson.

Med venlig hilsen
Foreningen Danske Herregaardsjægere

Kristian Stenkjær
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HUSK
AT GIVE EN MEDDELELSE NÅR DU HAR SKIFTET
ADRESSE TIL

info@djr.dk
eller tlf. 40123290

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
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Elev ekskursion 2013
Mandag den 15. april, besøgte vi Dan Storgaard, på Hals Sønderskov, på årets
elev ekskursion.
Der var et kæmpe fremmøde, og dagen startede med at vi mødtes i laden ved
Dans hus, hvor han havde stillet en flok frem af de store bukke, der er blevet
skudt på ejendommen de sidste år, så vi kunne beundre de fantastiske trofæer.
Da alle var samlet, fortalte Dan lidt om ejendommen, hvor han især lagde vægt på
råvildt-forvaltningen. Herefter fortalte forvalteren fra naboejendommen, hvor Dan
står for fasanudsætning og afholdelse af jagter, lidt om denne ejendom.
Da vi havde fået lidt baggrundsviden, kørte vi en tur i terrænet. Her stoppede vi
flere steder undervejs, hvor Dan fortalte og viste hvad han går og laver, og hvor
hårde den stærke råvildt bestand på stedet, er ved træerne. Denne tur sluttede af
med en kort tur på naboejendommen.
Da vi kom tilbage fra køreturen, fik vi en dejlig frokost, hvorefter alle elever og
elevudvalget gik til jagthuset, for at gennemgå arbejdsbøger, og drøfte de spørgsmål der nu var.
Det var en utrolig dejlig tur på en lækker ejendom, hvor de har en fantastisk råvildt bestand.
Søren Rasmussen.

HUNTING & COUNTRY COLLECTION

...sætter bløde spor i naturen

Tlf.: 46 74 04 04 - importør anviser nærmeste forhandler
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Auktion 2013
Da auktionen sluttede den 31. april var der afgivet bud på i alt kr. 82.163. Af dette beløb er der kommet kr. 64.075 ind. Desværre har vi i år været ude for at en
person har budt på en række lodder, i alt kr. 11.588. Den pågældende person har
ikke kunnet spores. Her til kommer at enkelte lodder ikke opnåede mindsteprisen.
Desuagtet det lavere beløb skal der, fra foreningens side, rettes en stor og varm
tak til dem, der har doneret til auktionen. Det er fortsat sådan at undertegnede
får tilbagemeldinger fra vindere, der gerne vil fortælle om de positive oplevelser, de
har haft. Man har følt sig velkomne og alle roser den professionalisme, der er udvist fra skyttens side.
Der er ingen tvivl om, at vinderne, og for den sags skyld også dem der ikke vandt,
er gode ambassadører for jagten på større gårde og godser i Danmark. Så donationerne giver fortsat god reklame.
Jens Paaby

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 HAR NU 2 TYPER TRANSPORTKASSER
Begge typer har låg både i toppen
og den ene ende, så dyrene stille
og roligt kan gå ud ad døren i enden.
Type I har lukket bund og
måler 85 x 50 x 30 cm

Type II har åben bund og
måler 97 x 58 x 27 cm

AMERICA – THISTED
TLF. 97 92 01 22
Besøg vores on-line butik: www.america-thisted.dk

7

Prøv at klikke ind
på vores

ONLINE butik
Vi har meget mere end De tror

www.america-thisted.dk
America A/S – 7700 Thisted
Tlf. 97 92 01 22
www.america-thisted .dk

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

HERREGAARDS-JÆGEREN
Oktober 2013………………………………..… den 09.09.13
Januar 2014…………………………………….den 09.12.13
April 2014………………………….……..…….den 09.03.14
Materiale sendes til: Barløsevej 4, Salbrovad, 5610 Assens eller
e-mail: elsebethpaaby@gmail.com
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