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Foråret 2012.
Foråret er over os og en travl tid starter i jagtvæsnerne landet over. Til foreningens generalforsamling den 27. marts og den efterfølgende kursusdag den 28. var der en god tilslutning, ca. 40 medlemmer var mødt op. Det var specielt positivt at mange af de nyuddannede skytter og vildtforvaltere
var med til vores generalforsamling. Det er rigtig godt at mærke, at den nye generation er interesseret i det arbejde, der foregår i foreningens regi, det styrker mine forhåbninger om en fremtid med
jagt og vildtforvaltning på jagtvæsnerne landet over.
Den vildtforvaltning der foregår på jagtvæsnerne vil kun kunne fortsætte, hvis vi følger med tiden
og deltager hvor det er muligt at gøre vores indflydelse gældende. Især i forhold til de institutioner
der medvirker til forskning, lovgivning og uddannelse inden for natur, vildtforvaltning og jagt.
At dette arbejde prioriteres i vores forening, vil man kunne læse om i foreningens årsberetning 2011
andet sted i bladet.
Foreningens bestyrelse har fået en ny profil. Ved generalforsamlingen sidste år blev det vedtaget, at
bestyrelsen skulle udarbejde en vedtægtsændring således at der kunne vælges en næstformand. Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget og ved det efterfølgende valg til bestyrelsen blev Aleksander Terkildsen fra Roden Gods valgt som vores næstformand. Jesper Petersen fra Mattrup Gods
valgte at trække sig og Jacob Larsen fra Palstrup Gods blev valgt til at afløse Jesper. Der skal, fra
bestyrelsen, lyde en stor tak for et godt og loyalt samarbejde til Jesper og et velkommen til Jacob.
Nu hvor jeg sidder og skriver, er foreningens forårsskydning programsat og skal forløbe som en
forårs-festskydning på Selchaushus, Selchausdal Gods, under ledelse af Herregaardsjæger Troels
Bavnhøj.
Godsejer Peter Vagn-Jensen byder os i den forbindelse velkommen, i stedets jagtstue, med et forfriskende glas og en sandwich. I denne forbindelse, har Peter Vagn-Jensen og organisationen ”Bæredygtig Jagt” taget initiativ til at fremføre dagsaktuelle indlæg i relation til deres arbejde og strategier. Indlæggende fremføres af Poul Noer v/Holms Kommunikation, Jan Søndergaard v/Dansk Skovforening og Peter Vagn-Jensen. Efterfølgende vil der være mulighed for en åben debat og bestyrelsen opfordrer til, at Bæredygtig Jagts initiativ belønnes med saglige opklarende spørgsmål fra forsamlingen.
Det bliver spændende at høre, hvad der arbejdes med i dette regi, da jeg har en klar fornemmelse af
at ingen, i vores forening, rigtig ved hvad Bæredygtig Jagt er for noget og hvad der arbejdes med.
Med ønske om en god opdrætssæson
Med venlig hilsen
Kristian Stenkjær
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VELFLYVENDE
VILDÆLLINGER SÆLGES
ÅR 2012
Udsætningsklare 3 og 4 ugers, samt
æg og daggl. fra registreret rugeri og
besætning.

Vildællinger
sælges
Æg og daggl. samt 3-4 ugers,
udsætningsklare ællinger
fra velflyvende stamme.
Registreret besætning og rugeri.

Ring og få et godt tilbud.
Større partier kan leveres over hele
landet efter aftale.

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 2011 – 27. MARTS 2012
DANSKE HERREGAARDSJÆGERE
Formand Kristian Stenkjær startede med at byde velkommen til generalforsamlingen. Herefter kunne man gå i gang med generalforsamlingen hvis første punkt er valg af dirigent.
Ad. 1.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Søren Nielsen som blev valgt uden modkandidat. Søren Nielsen takkede for
valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Januarnummeret af Herregaardsjægeren som foreningens love foreskriver. Herefter kunne dirigenten give ordret til formanden og til dennes beretning som var omdelt.
Ad. 2.

Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Foreningsåret 2011 er forløbet med de forskellige opgaver som har præget vores forenings arbejde,
herunder først en liste:
1.
2.
3.
4.
5.

Skovpolitisk Udvalg.
Biotopplanudvalget.
Bekendtgørelsen om vildtskader.
Revision af Bekendtgørelsen vedrørende opdræt af fjervildt.
Samarbejdet med Skov & Landskab og Danmarks Jægerforbund omkring vores uddannelse til
Herregaardsjæger.
6. Dimission af 10 nye Herregaardsjægere og Vildtforvaltere fra Kalø.
7. Samarbejde med Institut for Bioscience Aarhus Universitet (tidligere DMU Kalø) om indsamling af fjer fra opdrættede gråænder.
8. Samarbejde med Center for Vildtsundhed om indsamling af data vedrørende råvildtets forvaltning på Danske Jagtvæsner.
9. Samarbejde med Center for Vildtsundhed om indsamling af ræve til undersøgelse for forskellige
parasitter.
10. Samarbejde Projekt Kronvildt Sjælland.
11. Afsætning af skudt vildt.
12. Samarbejde med andre institutioner og organisationer.

Skovpolitisk Udvalg
Områder hvor jeg har arbejdet for Herregaardsjægernes interesser i udvalgsarbejdet:
1. Skovpolitisk Udvalg anbefaler, at Skovrådet ser nærmere på skovloven og dens praksis for
etablering af shelters, samt små og primitive overnatningshytter til friluftsliv og jagt.
2. Det skal fortsat være muligt at etablere dyrehaver i fredskov. Udvalget anbefaler, at den nuværende lovgivning og dispensationspraksis, omkring dyrehaver i skov, bevares.
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3. Udvalget lægger vægt på, at der også fremover opstilles præcise forvaltningsplaner for eventuelt kommende dyrehaver, der sikrer hensyn til biodiversitet, grundvand, friluftsliv og oplevelser. Tager man de rette hensyn, når man etablerer og driver dyrehaver, kan de bidrage positivt til den generelle målsætning for skovudviklingen, herunder beskyttelse af biodiversitet,
grundvand, friluftsliv og oplevelser.

Biotopplanudvalget
Biotopplanudvalget har kun haft enkelte møder, hvor vi har diskuteret hvordan en revision hensigtsmæssigt kan finde sted. Der er også indhentet data vedrørende hvor mange planer, der er indberettet i 2010 (ca. 250) og et liggende tal i 2011. Hvordan disse data skal viderebehandles foreligger
der ingen planer om endnu.
Bekendtgørelsen om vildtskader.
Vores høringssvar, som vi udarbejdede i fællesskab ved sidste generalforsamling, gav ikke det ønskede resultat, reglerne er nu:
Stk. 2. For fælder til brug ved regulering af pattedyr gælder, at fælden udvendig ikke må være større end 60 (H) x 60 (B) x
250 (L) cm. Indgangsåbninger skal være placeret i enden af fælden. For fælder til fangst af ræv og mårhund må indgangsåbningen maksimalt være 60 (H) x 60 (B) cm. For fælder til fangst af andre pattedyr må indgangsåbningen maksimalt være 30
(H) x 30 (B) cm. Ved bifangst af pattedyr, som nævnt i § 8, stk. 1, i en fælde med en indgangsåbning på mellem 30 (H) x 30
(B) cm. og 60 (H) x 60 (B) cm., gælder kravet i stk. 1, nr. 3, 2. pkt., om frigivelse, ikke.
Stk. 3. For fælder til brug ved regulering af fugle gælder, at fælden udvendig ikke må være større end 60 (H) x 60 (B) x 250
(L) cm. Indgangsåbninger skal være placeret ovenpå fælden eller skråtstillet med en hældning på 40-50 grader. Indgangsåbninger placeret ovenpå fælden må maksimalt være 40 (H) x 40 (B) cm., og skråtstillet maksimalt 60 (H) x 40 (B) cm. Til fangst
af fugle må ikke anvendes kød og ådsler.

Revision Bekendtgørelsen vedr. opdræt af fjervildt.
Høringssvar.: DHJ mener, at det er uhensigtsmæssigt i forhold til almindelig beskyttelsesforanstaltninger mod fjerkræsygdomme, at holde gråænder sammen med øvrige fjervildtarter som fasaner og
agerhøns, i samme besætning, selv om de holdes adskilt således de ikke har fysisk kontakt.
Bekendtgørelsen er nu skærpet i forhold til muligheden for hold af andefugle og hønsefugle sammen, men man efterkom ikke vores forslag om hold af ænder og fasaner ikke må ske, i samme besætning.
Samarbejdet med Skov & Landskab og Danmarks Jægerforbund omkring vores uddannelse
til Herregaardsjæger.
Den første årgang Herregaardsjægere med baggrund i både Skov & Landskabsuddannelse til Skovog Naturteknikker, vores praktikuddannelse og til slut Danmarks Jægerforbunds vildtforvalteruddannelse, er nu en realitet.
Den nye uddannelse til Herregaardsjæger og Vildtforvalter, som elevudvalget og bestyrelsen har
arbejdet med, ligger nu fast. Samarbejdet med Skov og Landskab I Nødebo ligger fast. Danmarks
Jægerforbund har også givet tilsagn om at Vildtforvalteruddannelsen vil blive afviklet hvert andet år
som hidtil. Det er nu op til os at være omstillingsparate og tage imod dette tilbud, sådan vi kan tilbyde vores jagtelever en tidssvarende uddannelse.
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I den forbindelse er det vigtigt, at alle implicerede parter, læresteder, læremestre og jagtelever sætter sig grundigt ind i hvad denne nye uddannelse indebærer. Hvis jagten på Danske 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. F.eks. tage forskellige overbygninger til Vildtforvalteruddannelsen, på lige fod med f.eks. Skov- og Landskabsingeniør m.fl. Vi anbefaler derfor
at eleverne på Naturteknikkerdelens fjerde skoleophold vælger erhvervsøkonomi på niveau F, som
er første del af merkonomuddannelsen.
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.
”Bæredygtig Jagt” er ikke noget man kan køber sig til, det er noget man uddanner sig til, det er et
håndværk ”jægerhåndværket”.
Dimission af 10 nye Herregaardsjægere og Vildtforvaltere fra Kalø.
Efter syv måneders uddannelse på Vildtforvaltningsskolen, Danmark Jægerforbund Kalø, dimitterede
21 studerende fredag den 26. august som Vildtforvaltere. Heraf havde 10 af dem en baggrund som
skyttelever, hvor Vildtforvalteruddannelsen færdiggjorde deres uddannelse til Herregaardsjæger. De
resterende 11 elever kommer med forskellige baggrunde, bl.a. Forstkandidat, Skov- og Landskabsingeniør, Biolog og Jordbrugsteknolog.
Samarbejde med Institut for Bioscience Aarhus Universitet (tidligere DMU Kalø) om indsamling
af fjer fra opdrættede gråænder.
Instituttet havde brug for fjer fra ca. 25 opdrættede gråænder. De skulle bruges som reference i en isotopanalyse, hvor man ville sammenligne profilen for henholdsvis opdrættede og vilde fugle, bl.a. for at
kunne vurdere, i hvilket omfang de opdrættede fugle indgår i det almindelige jagtudbytte. Det var derfor vigtigt, at hele fuglens historie var kendt (opdrætssted, fodertype, m.v.). Vi var behjælpelige, det
lykkedes at få vinger fra en af efterårets jagter på Bregentved. Nu vil man gerne have fjerprøver fra
ællinger, umiddelbart inden de sættes ud, så de er helt sikre på, at der vitterligt er tale om opdrættede
fugle. Vi vil derfor hjælpe Instituttet med kontakt til opdrættere flere steder i landet, så der kan tages
højde for en eventuel geografisk variation.
Samarbejde med Center for Vildtsundhed om indsamling af data vedrørende råvildtets forvaltning på Danske Jagtvæsner.
Sidste år indledtes et samarbejde med Centeret vedrørende indsamling af først harer, som vi desværre
ikke fik helt nok ind af. Det må vi råde bod på i år, hvis det skulle have Centerets interesse. Det næste
var en liste med jagtvæsner og skytter, som ville være behjælpelige med oplysninger om hvordan de
forvaltede deres råvildtbestand. Det gik fint. Alle var meget interesserede og tog godt imod Centerets
leder Marian Chriel og besvarede hendes spørgsmål m.m.
Den sidste indsamling af materiale, var indsamling af ræve. Hele ræve fra Sjælland og Fyn og ræveben
fra Jylland. Det er gået over al forventning og Centeret kan nu leve op til de antal ræveundersøgelser
som er nødvendige for at undersøgelsen er retvisende for at Danmark f.eks. er fri for trikiner.
En stor tak for denne indsats, kan jeg hermed overbringe fra Centeret for Vildtsundhed.
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Samarbejde, Projekt Kronvildt Sjælland
Skov & Landskab ved LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet starter ved
årsskiftet et projekt, der skal støtte en bæredygtig udvikling af den stigende bestand af kronvildt på
Sjælland. Fra Jylland ved man, at de store dyr kan sætte sindene i kog. På den ene side står hensynet til
naturen og bevarelse af krondyret, som en vildtart med stor oplevelses- og jagtværdi. På den anden
side står bekymringen for de skader, som de store dyr kan forvolde i land- og skovbrug, hvis bestanden
bliver for stor.
I kraft af mit arbejde ved S&L har jeg haft mulighed til at trække på blandt andet mange medlemmer
af Herregaardsjægerforeningen på Sjælland. De har været indkaldt til et første møde vedrørende oplysning og samarbejde, med den mere forvaltende del af jægerne på Sjælland. Herregaardsjægerne var
mødt talstærkt op, en stor tak for denne opbakning.
Projektet finansieres af 15. Junifonden, der som et af sine formål skal medvirke til at bevare den danske natur og dens flora og fauna. Projektet bidrager her til at integrere kronvildtet bedst muligt i landskabs- og naturforvaltningen og støtte en bæredygtig forvaltning af bestanden i relation til oplevelser,
jagt og naturpleje.
Kronvildtet er på fremmarch på Sjælland, og mange ejendomme har en klar målsætning om at få flere
dyr. Samtidig rynker landmænd og skovdyrkere brynene og forudser nogle af de samme problemer,
som vi ser i Jylland. Hele ideen i projektet er at være på forkant med denne udvikling, og sammen med
de lokale prøve at opstille en fælles målsætning for udviklingen og samtidig udvikle en værktøjskasse,
som det enkelte distrikt kan bruge i sin forvaltning, udtaler projektleder og biolog Niels Kanstrup.
Projektet er praksisorienteret og vil afprøve og anvise systemer til at få mere præcise tal for, hvor
mange dyr, der er, og hvor de befinder sig. Her vil alle kunne bidrage via internettet. Samtidig vil det
demonstrere nogle af de metoder, der kan bruges til at forvalte kronvildt på det enkelte distrikt. Det
gælder både i forhold til natur- og vildtpleje, mark- og skovdrift og jagt.
Projektet går i gang ved årsskiftet og varer til og med 2014.
Afsætning af skudt vildt.
Afsætningen af skudt vildt til vildthandler er ikke noget problem. En bedre koordinering, med hensyn til aftaler om afhentning og ca. mængder kan altid blive bedre. Prisen for vildtet er ikke i nogen
positiv udvikling, desværre, mest på grund af stadig stigende krav fra myndighederne om kontrol
m.m. Kvaliteten på især fuglevildtet har været meget fin i den forløbne sæson. Det er meget glædeligt.
Samarbejde med andre institutioner og organisationer.
Vi samarbejder, som beskrevet tidligere i denne beretning, i stor udstrækning med Danmarks Jægerforbund. Først og fremmest med Vildtforvaltningsskolen, hvor Foreningens elevudvalgsformand og
jeg sidder med i det rådgivende udvalg for Vildtforvalteruddannelsen. Endvidere sidder jeg også
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.
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Der ud over er jeg med i DJs Vildtafsætningsudvalg, som arbejder med at udbrede vildt som spise
både for jægere og for folk i byen som normalt ikke kender til vildtretter.
Et nært samarbejde med fødevarestyrelsen og især deres dyrlæge, som er ansvarlig for det veterinære beredskab i region øst, er uhyre vigtigt for at denne instans viden og forståelse for vores branche.
Det er blandt andet disse dyrlæger som har ansvaret for nedslagning af fjerkræbesætninger, som er
fundet positive for fugleinfluenza.

Kristian Stenkjær
17. marts 2012

Herefter var der lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen. Dirigenten foreslog at man tog beretningen punkt for punkt. Der var spørgsmål til følgende punkter.
Pkt. 3 Spørgsmål om åbningens størrelse på rævefælder.
Pkt. 7 Flere spørgere ville vide hvad undersøgelsen kunne bruges til. KS svarede at man bl.a. kunne
bruge den til at finde ud af hvor stor populationen af udsatte ænder var.
Pkt. 8 Flere gav udtryk for at det var positivt at forskerne kom ud. Mange positive tilkendegivelser
vedrørende besøgene fra Marian Chriel.
Pkt. 9 Flere ville gerne have at priserne på rævene var højere.
Pkt. 11 Her var der flere indlæg gående på at priserne var for små og at man i flere tilfælde var ude
for at transportomkostningerne oversteg indtægterne. Nogle indlæg gik også på at reducere transportomkostningerne vest for Storebælt ved f.eks. ved at etablere et opsamlingssted. KS svarede at
omkostningerne ved at etablere og drive opsamlingsstedet hurtigt vil overstige besparelserne. Andre
mente man skulle hæfte solidarisk for transportomkostningerne, hvilket ikke fik nogen opbakning.
Pkt. 12 Punktet afstedkom en længere diskussion om medicinering af fasaner, herunder definitionen
af hvornår der var tale om en besætning og hvornår der var tale om vildfugle. Herefter også spørgsmålet om medicin (Avatec) i fasanfodret. En beskrivelse vil blive lagt på foreningens hjemmeside.
Herefter var der ikke flere spørgsmål eller kommentarer og beretningen godkendtes.
Elevudvalgets beretning
Peter Bissø (PB) fremlagde elevudvalgets beretning.
Stor ros til Rohden Jagtvæsen ved Aleksander Terkelsen for en meget fin dag ved elevekskursionen
2011. Orienterende herefter om, at den årlige elevekskursion i år fandt sted på Astrup Gods den 18.
april. Bad læremestrene om at minde eleverne om at de skulle medbringe arbejdsbøger og at man
forventede at læremestrene også mødte op.
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Med hensyn til Vildtforvalterholdet 2011 kunne PB berette at det havde været et rigtigt godt hold og
eleverne havde, modsat 2009 holdet, været meget tilfreds med undervisningen.
Der er for øjeblikket en god tilgang af elever fra Skov- og Naturteknikker uddannelsen. Oplyste at
der ved årets egnethedsprøve var der 4 elever, hvoraf 2 dumpede. Elevudvalget mente ikke kvaliteten var tilfredsstillende. Berettede i denne forbindelse om at man ville lægge prøven i mere faste
rammer og dermed give eleverne endnu bedre muligheder for at forberede sig til prøven.
Berettede til sidst om at der havde været møde med Skovskolen medio marts med henblik på at evaluere uddannelsen. Resultatet er blevet at elevudvalget gennemgår Skovskolens praktikstedliste med
henblik på at vurdere hvilke steder der kan godkendes som tællende til Skytteuddannelse. De steder
der godkendes vil være praktiksteder i relation til Skytteuddannelsen og vil tælle som et år i Skytteuddannelse således at man efter endt uddannelse til Skov- og Naturteknikker skal have 2 år mere på
2 forskellige jagtvæsner. P.t. er der kun Borreby Gods der er godkendt af elevudvalget.
Ad. 3.

Årsregnskab 2011.

Kassereren gennemgik regnskabet der havde et mindre overskud på kr. 996,00. Det lille overskud
skyldtes at det beløb som Naturfonden skulle dække af formandens honorar – kr. 25.000 – først er
blevet overført i januar 2012. I den sammenhæng gjorde bestyrelsen opmærksom på at formandens
honorar, efter en bestyrelsesbeslutning, var sat ned fra kr. 100.000 til kr. 50.000, og at Naturfonden
bidrager med de kr. 25.000.
Herefter var der spørgsmål vedrørende regnskabs- og budgettallene for Uddannelsesfonden. Det
sidst opkrævede beløb fra lærestederne var kr. 6.000 pr. lærested. Heraf skal kr. 5.000 overføres til
Uddannelsesfonden. Bestyrelsen medgav generalforsamlingen, at der ikke var overensstemmelse
mellem det beløb der var indtægtsført og så det beløb der var overført til Uddannelsesfonden. Lovede generalforsamlingen at få rettet op på denne fejl.
I tilknytning til ovenstående blev det drøftet hvorvidt Uddannelsesfonden skulle fortsætte, idet kassereren samt den øvrige bestyrelse gav udtryk for at det var blevet sværere at inddrive beløbene.
Generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen at Uddannelsesfonden nedlægges. Begrundelse;
elevlønningerne i dag er af en størrelsesorden der gør at eleverne selv burde spare op til Vildforvalterkurset. Bestyrelsen var enig i dette synspunkt og ville i dette foreningsår arbejde på en plan for
afviklingen af Uddannelsesfonden og fremlægge plan på næste års generalforsamling. Herefter godkendtes regnskabet.
Ad. 4.

Fastsættelse af kontingent.

Forslået at være uændret, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.
Ad. 5.

Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen ønskede følgende forslag, der var offentliggjort i Januarnummeret af Herregaardsjægeren, behandlet.

10

§ 7 Bestyrelsen foreslås ændret som følger (ændringer eller tilføjelser er med kursiv skrift).
Stk. 1. Bestyrelsen, der har ansvaret for foreningens virke, består af en formand, næstformand, elevudvalgsformand, kasserer, samt 1 bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Formand samt bestyrelsesmedlemmet i lige år.
Næstformand, elevudvalgsformand og kasserer i ulige år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 6.

Valg til bestyrelsen.

På valg var Kristian Stenkjær som genopstillede og Jesper Petersen, der ikke ønskede genvalg. Kristian Stenkjær blev genvalgt til formand uden modkandidat og med akklamation. Bestyrelsen foreslog Jakob Larsen som nyt bestyrelsesmedlem. Jacob Larsen blev ligeledes valgt uden modkandidat
og med akklamation.
I konsekvens af vedtagelse af ændringen i §7 skulle generalforsamlingen vælge en næstformand.
Bestyrelsens forslag var Alexander Terkelsen, som blev valgt uden modkandidat og med akklamation. Valget er for 1 år således at valgperioden kommer til at passe med foreningens love.
Ad. 7.

Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor.

Troels Bavnhøj blev valgt til 1. suppleant og Peter Lyndrup som 2. suppleant begge uden modkandidat og med akklamation.
Morten Truelsen blev valgt til revisor ligeledes uden modkandidat og med akklamation.
Ad. 8.

Eventuelt.

Der blev spurgt ind til hvad foreningens holdning var til ”Bæredygtig Jagt”. KS gav en orientering
herunder at han i starten havde været med til møderne og at han fortsat blev orienteret. En stor del af
de indsamlede midler blev brugt til ”Bæredygtig Jagts” hjemmeside og til kommunikationsrådgivning. Foreningen havde den holdning at der nok var andre projekter som forenings bestyrelse ville
have lagt større vægt på, men at det jo er ”Bæredygtig Jagts” beslutning, hvordan man ville bruge
de indsamlede midler.
Der var flere der mente at man i højere grad skulle informerer om uddannelse til Herregaardsjæger,
herunder f.eks. en mere udførlig beskrivelse af hvad Egnethedsprøvens indhold var. Elevudvalget
var enig, og vil i de kommende måneder arbejde på forbedringer.
Slutteligt blev der spurgt til projekt Natur 2000. KS gav en orientering herunder at DJ ikke var repræsenteret i projektet.
Herefter var der ikke flere indlæg og dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for afsluttet og
takkede for god ro og orden.
KS afsluttede med at takke dirigenten for veludført arbejde.

Referent
Jens Paaby
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Vi fører nu også
Desinfiktionsmidlet

SANOCETRI
til desinfektion af rugeæg.
AMERICA A/S - 7700 THISTED
Tlf. 97 92 01 22
www.america-thisted.dk

QUILLDRINKER
NIPPELVANDERE
TIL
FASANER
Reguleres af den kendte
RAINBOW ventil
Forsyner ca. 250 fugle
Monteret med 10 nipler
Specialbrochure tilsendes gerne
AMERICA NIPPELAUTOMAT

på vores

Plastspand med låg
(11 liter)
Hank med 2 stk. S-kroge
Svømmeventil og
diverse fittings
8 stk. drikkenipler
Forsyner ca. 200 fugle
_________________________________

ONLINE butik

Gør-det-selv
AMERICA NIPPELAUTOMAT

Prøv at klikke ind

vi har meget mere ned De tror

www.america-thisted.dk
Svømmeventil og diverse fittings
8 stk. drikkenipler

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

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

NU HAR VI IGEN

EXPORT - IMPORT
v/J. Wagner
Ny Kirkevej 31, 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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HUSK
Vi har også:

OBS
OBS

Papkyllingekasser til
fasaner og agerhøns.
Æggebakker til 30 fasanæg
Papkasser til 18 bakker æg
påtrykt ”Forsigtig Æg”

OBS!!!!!!!
Redaktøren har
fået ny mailadresse:
elsebethpaaby@gmail.com
eller

America A/S - 7700 Thisted.

info@djr.dk

Tlf. 97 92 01 22.
www.america-thisted.dk

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

HERREGAARDS-JÆGEREN
Juli 2012………………………………..…………. den 09.06.12
Oktober 2012……………………………………... den 09.09.12
Januar 2013…………………………………….… den 09.12.12
Materiale sendes til: Barløsevej 4, Salbrovad, 5610 Assens eller
e-mail: elsebethpaaby@gmail.com
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