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Revision af biotopplanerne
Over sommeren har biotopplanudvalget og Naturstyrelsen gennemgået biotopplanerne og
de er blevet revideret lidt på forskellige områder. Det som der har ligget mest på sinde var
en forenkling af reglerne og en bedre harmonisering med de regler, som er på landbrugsdriften generelt.
Det er glædeligt, at de meget omtalte randzoner, langs vandløb og søer, bliver taget i biotopplanregelsættet som værende pointgivende, hvis de forvaltes til fordel for markvildtet.
Der er ikke de store muligheder, men hvis der placeres en tæt slået vegetationsstribe i
denne randzone, kan zonen regnes med, så point-givningen kan komme op til max. 25
point.
I forhold til nye biotopplantiltag kan nævnes lærkepletter. Lærkepletter etableres ved at
lave usåede pletter på ca. 16 m3 ude i markenfladen, således der opstår en lysåben plet
med urtevegetation m.m. Sådanne pletter har vist sig at være et attraktivt ynglested for
lærker. Det, ikke mindst til glæde for selvfølgelig først og fremmest lærkerne, men også til
stor glæde og forståelse fra ornitologerne.
Et andet spændende tiltag, som nu kan give point, er de lovpligtige efterafgrøder som
såes ud efter høst. Hvis nogle af disse arealer med efterafgrøder ikke pløjes ned sidst på
efteråret, men får lov til at blive liggende til foråret, vil disse arealer også kunne give point
til biotopplanen.
Forvaltningsplaner for harer og agerhøns er i øjeblikket på alles tunger i Danmarks Jægerforbund og i Naturstyrelsen. Det bliver meget spændende at se om det vil lykkes dem
at få disse planer udmøntet til rigtige tiltag ude på landbrugsarealerne. Herregaardsjægerne følger det nøje og er klar til at give en hånd med, når strukturen i disse planer er
på plads.
Jeg fornemmer der arbejdes med mange spændende ting på vildt- og naturområdet i øjeblikket. Ting som vi på den ene eller anden måde vil blive involveret i. Jeg håber, at jeg
kan trække på jeres ekspertise, når der kommer henvendelser/ønsker om dataindsamling fra vildtbestandene på jeres jagtrevirer. Jeg tænker her på f.eks. blodprøver fra jeres
råvildt eller andre ”reservedele”, som videnskaben ønsker professionel hjælp til at få indsamlet til videre forskning. Forskning som helt sikkert også vil komme os selv til gode, set
i et længere perspektiv.
Med et ønske om en god jagtsæson.

Med venlig hilsen
Foreningen Danske Herregaardsjægere

Kristian Stenkjær
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Til lykke
Vi ønsker Kasper Rabjerg og Henrik Ruseng tillykke med endt
Vildtforvalteruddannelse i august 2013

HUSK
AT MEDDELE 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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HUNTING & COUNTRY COLLECTION

...sætter bløde spor i naturen

Tlf.: 46 74 04 04 - importør anviser nærmeste forhandler
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GENERALFORSAMLING & KURSUS
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Generalforsamlingen vil blive afholdt på
Danmarks Jægerforbund, Kalø, Vildtforvaltningsskolen
Den 5. & 6. februar 2014
Den 5. februar 2014 er der generalforsamling kl. 10.00, afbrudt af frokost fra kl.
12.00 til kl. 13.00.
Efter generalforsamlingen vil der være middag og kollegialt samvær.
Den 6. februar 2014 der være kursus. Nærmere følger i næst nummer af Herregaardsjægeren, hvor der også vil være den officielle indkaldelse.

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

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

HERREGAARDS-JÆGEREN
Januar 2014…………………………………….. den 15.12.2013
April 2014…………………………………….. den 15.03.2014
Juli
2014……………………………………. den 15.06.2014
Materiale sendes til: Barløsevej 4, Salbrovad, 5610 Assens eller
e-mail: elsebethpaaby@gmail.com
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