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Godt Nytår 2012.
I oktober 2011 fik Danmark en ny regering, der i sit regeringsgrundlag bl.a. nævner nedgangen i de
danske bestande af harer og agerhøns, som baggrund for nødvendigheden af igangsættelse af programmer for landets natur og miljø. Med udgangspunkt i Regeringsgrundlaget må det forventes, at
der iværksættes planer vedrørende forvaltning af disse vildtarter og deres levesteder.
Uddrag af regeringsgrundlaget 2011:
”NATUREN – GRØN VELFÆRD FOR ALLE
Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for
alle i både hverdag og ferier, er og bør være en central del af Danmarks værdi- og velfærdspolitik.
Alene af den grund vil regeringen give en ambitiøs naturpolitik høj prioritet. Arter som agerhøne og
hare der er tidligere var karakteristiske for det danske agerland er i dag på listen over udsatte arter.”
Forvaltningsplaner for hare og agerhøne
Disse planer er under udarbejdelse i regi af Institut for Bioscience, Århus Universitet (tidligere
DMU).
Mit håb er, at det store arbejde med biotopplaner og implementering af disse, som foregår ude på
jagtrevirerne, vil kunne vise vejen for dele af disse forvaltningsplaner på området for udsætning af
fuglevildt. Intentionerne med biotopplaner og bekendtgørelsen på området tager sigte på forbedringer i forhold til det åbne lands vildt og dets forvaltning. Folkene som arbejder med disse planer, er i
stor udstrækning uddannede vildtforvaltere, der i samarbejde med landbruget, udfører disse planer i
praksis.
Gennem en lang årrække har der været fokus på og bekymring for markvildtarternes tilbagegang og
om nødvendigheden af, at der iværksættes konkrete forvaltningstiltag i det dyrkede agerland for
dermed at vende denne udvikling. Tilbagegangen kan aflæses i såvel jagtudbyttet af de jagtbare arter som løbende opgørelser af ynglebestanden af øvrige arter.
”Den nødvendige effektivisering af landbrugsdriften er en af årsagerne, men også prædation fra
især ræv spiller en væsentlig rolle.”
Udviklingen og den generelle bekymring har over de seneste årtier udløst betydelige forskningsprogrammer, hvor det integrerede projekt Vildt & Landskab (2003-2008) har været det mest omfattende. En samlet konklusion i programmets resultatsyntese er:
”Udviklingen i det dyrkede agerland kan vendes gennem en målrettet forvaltning og genskabelse af
agerlandets naturtyper. Der tænkes på f.eks. markskel og markveje, men også dele af dyrkningsfladen, der grænser op til disse landbrugsnaturtyper, skal dyrkes mere ekstensivt. Dette for at der skabes en slags halvkultur i sammenhæng med naturen. Det er et langt sejt træk der skal til, og det bliver ikke gratis.”
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Ny landbrugspolitik kommer til hjælp.
EU’s landbrugskommission præsenterede den 12. oktober sit forslag til The Common Agricultural
Policy (CAP), hvor der er beskrevet vidtgående ændringer i fordelingen af landbrugsstøtten. Mest
relevant for naturtilstanden er kravet om opfyldelse af en ”grøn komponent” for at den fulde enkeltbetalingsstøtte kan udbetales. Det vil med andre ord sige, at det er nu der er et behov for politiske og
faglige indspil omkring fremtidens forvaltning af agerlandsnaturen, herunder særlige praktiske erfaringer omkring organisering og udførelse af de konkrete forvaltningsindsatser.
Her forudser jeg, at hvis vi er dygtige og udarbejder biotopplaner på jagtrevirerne over alt i Danmark med stor opmærksomhed på bekendtgørelsens intentioner om, at skabe optimale forehold for
det åbne lands flora og fauna, vil vi kunne høste en alt overskyggende god argumentation for opretholdelse af biotopplaner som ”noget for noget” i forhold til udsætning af fjervildt i naturen. Vi vil
også være dem, der er forgangsmænd på dette felt og vil forhåbentlig blive taget med på råd i dette
arbejde.
Et andet meget vigtigt element i vores forvaltning af det åbne lands flora og fauna er, at de vildtvenlige tiltag også anlægges med særlig opmærksomhed på bier, både i forhold til vores domesticerede
honningbier, men i høj grad også i forhold til vilde bier og humlebier. Der findes en lang række
humlebiarter i det åbne land, som også er hårdt trængt. Derfor skal vildt og bivenlige tiltag have en
positiv effekt for især disse bestøvende insekter. Bier og humlebier er meget vigtige for bestøvning
af en del markafgrøder, og afgørende for al frugtavl. Disse bestøvende insekter har dermed en stor
samfundsøkonomisk værdi og skal derfor prioriteres højt i forvaltningen af det åbne land i fremtiden, til glæde for os alle.
Med denne perspektivering af vigtigheden i at udføre de lovpligtige biotopplaner, med stor iagttagelse af lovens intentioner i forhold til at forbedre livsbetingelserne for det åbne lands vildt, vil jeg
ønske alle god arbejdslyst og et rigtigt Godt Nytår.

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
&
KURSUS
vil blive afholdt på
Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø
den 27. & 28. marts 2012
Tirsdag den 27. marts 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 Kristian Stenkjær og Jesper Petersen .
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.
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:
§ 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.
Motivering: Efterkomme de ønsker, der var fremme på sidste års generalforsamling.
Foreningen er vært ved en middag.
Onsdag 28. marts vil der om formiddagen være indlæg fra Steffen Bengtsson om etablering af vildsvinehegn. Herefter vil Niels Kanstrup give en status på Lindborg projektet.
Efter frokost vil Centerleder Mariann Chriél fra Veterinærinstituttet for Vildtsundhed komme med
et indlæg
Hele arrangementet, alt inkl., koster kr. 650,00 for medlemmer (Husk: medbring sengelinned og
håndklæde). For deltagelse den 28. marts er prisen kr. 250,00.
Kristian Stenkjær
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HERREGÅRDSJÆGERNES GENERALFORSAMLING
&
KURSUS
Danmarks Jægerforbund Kalø, Vildtforvaltningsskolen den 27. & 28. marts 2012

PROGRAM

Den 27. marts
Kl. 12.00- kl. 13.00

Frokost

Kl. 13.00-kl. 15.00

Generalforsamling

Kl. 15.00-kl. 15.30

Kaffe

Kl. 15.00-kl. 18.00

Generalforsamling

Kl. 18.00-kl. 20.00

Middag

Den 28. marts
Kl. 08.00-kl. 09.00

Morgenmad

Kl. 09.00-kl. 10.30

Indlæg v/Steffen Bengtsson – Etablering af vildsvinehegn, love og
regler.

Kl. 10.30-kl. 11.00

Kaffe

Kl. 11.00-kl. 12.00

Indlæg v/Niels Kanstrup – Herregårdsjægernes Naturfonds projekt
på Lindenborg, status m.m.

Kl. 12.00-kl. 13.00

Frokost

Kl. 13.00-kl. 14.30

Indlæg v/centerleder Mariann Chriél, Veterinærinstituttet Center
for Vildtsundhed – hvad kan vi bruge Centret til, og hvad kan Centret bruge os til?

Kl. 14.30-kl. 15.00

Kaffe og afrejse

Kristian Stenkjær
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KURSUS
I forbindelse med afholdelse af foreningens generalforsamling afholdes der kursus på
Danmarks Jægerforbund Kalø, Vildtforvaltningsskolen
onsdag den 28. marts 2012
Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 27. marts.
Onsdag den 28. marts vil der om formiddagen være indlæg om etablering af vildsvinehegn v/Steffen
Bengtsson.
Herefter vil Niels Kanstrup give en status på Lindenborg projektet.
Efter frokost vil Centerleder Mariann Chriél fra Veterinærinstituttet for Vildtsundhed komme med
et indlæg.
Prisen for hele arrangementet inkl. overnatning er kr. 650,00 for medlemmer (Husk: Medbring
sengelinned og håndklæde).
For deltagelse den 28. marts er prisen kr. 250,00.
Tilmeldingskuponen sendes til:
Danmarks Jægerforbund Kalø, att.: Anne-Grethe Sørensen, Molsvej 34, 8410 Rønde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding senest: 29. februar 2012
Hele arrangementet
27. & 28. marts 2012
kr. 650,00
Kursus
Deltagelse 28. marts 2012
kr. 250,00
Generalforsamling
Gratis
Navn:

Adresse:

Telefon:
Faktureringsadresse:

Husk: Det er vigtigt også at udfylde fakturaadressen.
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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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Elevskydning 2011
Skytteelevernes elevskydning, blev i 2011, afholdt sidste weekend i august, på Ravnholt Gods.
Som tidligere år, havde vi fået en aftale med Laksen A/S, om at komme ud i deres showroom, og se
og bestille fra deres nye kollektion.
For at kunne nå det hele, besluttede vi, at afholde arrangementet over hele weekenden. Vi startede
ved Laksen i Beder, som nu om dage har ændret navn til Morehouse, da de udover deres eget tøj,
også importerer andre mærker. Her blev vi som sædvanligt taget utrolig godt imod, og havde en
hyggelig eftermiddag.
Da vi var færdige her, kørte de fleste af os til Ravnholt, og startede grillen. Her hyggede vi os så om
aftenen.
Lørdag formiddag, ankom de elever, der af den ene eller anden grund, ikke havde kunnet deltage
hele fredag. Herefter satte vi en lerdue bane op, med de maskiner vi havde lånt og lejet forskellige
steder. Vi skød for sjov i et par timer, hvorefter vi lavede en lille konkurrence. Da vi havde fået afviklet konkurrencerne, og delt de flotte præmier ud, som vi havde fået sponseret, skød vi lidt mere,
for at tømme kasterne.
Da de havde sponseret en del lerduer, klarede vi os igennem dagen uden at skulle købe flere duer
selv, vi takker alle de har sponseret os, både med præmier, patroner og lerduer, og håber at finde
lige så stor vilje til dette til næste år.
Da vi var færdige med skydningen, og den efterfølgende oprydning, gik vi op i elevboligen på
Ravnholt, og spiste. Vi vil i den forbindelse gerne takke Peter og Ravnholt Gods, for at spencere
maden denne aften. Efter maden havde vi en dejlig aften, med en enkelt øl og whisky.
Tror alle synes det var en stor succes, at afholde dette arrangement over en hel weekend, så vi gentager successen i 2012, hvor det vil, hvis der intet uforudset sker, vil foregå fra fredag den 24 august
til søndag den 26.
Endnu engang tak til alle sponsorer, og tak til de andre elever for en super weekend.
Søren Rasmussen.
Sponser liste:
Aktiv Fritid i Køge
Store Frederikslund
E. H. Jagt
Jagt & Fiskeri i Slagelse
Jagt & Fiskeri i Næstved
Syd Vest Sjællands Jagtforening
Midt Djurs flugtskydningscenter
Gludsted jagtforening
Giesegaard Gods
HverringeGods
PV lerduer
Det Gamle Mejeri i Korinth
Michaels Jagt & Fiskeri
Jesper Dellgren
Rasmus Bjergegaard

1000 lerduer
1000 flugtskydningspatroner
600 lerduer
Fleece jakke
Jagtskjorte
Udlånt lerduekaster
3 T-shirts
1000 lerduer
800 lerduer
500 lerduer
600 lerduer
Udlånt 3 lerdue kastere
1200 lerduer
Gave
Skydevest
1 times skydeinstuktion
1 times skydeinstuktion
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Vi ønsker
alle vore kunder

GODT
NYTÅR
Med tak for
samhandelen i 2011
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 2012……………………………..……… den 09.03.12
Juli 2012……………………………………... den 09.06.12
Oktober 2012………………………………… den 09.09.12
Materiale sendes til: Barløsevej 4, Salbrovad, 5610 Assens eller
e-mail: info@kennel-famous-grouse.dk
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