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Naturforvaltningsplaner i praksis.
Et nyt element i Dansk vildtforvaltning er ved at se dagens lys. Vildtforvaltningsrådet vedtog sidste
år i september, at der skulle udarbejdes forvaltningsplaner for hare og agerhøne.
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.
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 tidligere var karakteristiske for det danske agerland, er i dag på listen over udsatte arter.”
Institut for Bioscience, Århus Universitet (tidligere DMU) fik til opgave at udarbejde forslag til nationale forvaltningsplaner for disse to arter. Deres forslag blev afleveret til Naturstyrelsen her i
sommer og høringsfasen er nu overstået.
Forvaltningsplaner anses p.t. som værktøjet til forvaltning af arter og naturtyper. Forskning giver i
dag den nødvendige teoretiske biologiske viden, men selv de bedste planer har ingen natureffekt, før
de bliver omsat til praktisk handling. Dette forudsætter oftest et lokalt lodsejersamarbejde og en
lokal frivillig indsats.
Danmarks Jægerforbund ønsker at samarbejde med relevante partnere, så der kan opbygges lokale
forvaltningsområder i et nationalt dækkende netværk.
Danmarks Jægerforbund har foreslået, at der oprettes en speciel rådgivningsfunktion, som skal facilitere den nødvendige frivillige indsats, samt arbejde mod et bæredygtigt samspil på det agronomiske, biologiske og sociale område.
Et arbejde som bestyrelsen for Herregaardsjægerne har besluttet at følge nøje og tilbyde os som en
relevant samarbejdspartner, når udmøntningen af disse planer falder endeligt på plads.
Bestyrelsen ser gode muligheder for jagtvæsner i at deltage på dette felt og fornemmer, at jagtvæsner rundt om i landet har et ønske om at deltage i dette arbejde.
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Jagtvæsnerne har her en historisk mulighed for bringe os i en god position i forhold til de forhandlinger, der skal ske på jagtens område i fremtiden. Vi skal her vise hvad vi dur til, i forhold til at
eksponere ”Bæredygtig Jagt” ved jagtvæsner landet over. Det er vigtigt at forstå, at denne metafor
”Bæredygtig Jagt” kun kan anvendes i ordets egentlige forstand, hvis den biologisk- økonomisk- og
social accept, er tilgodeset/respekteret i forhold til den vildtforvaltning/jagt. der finder sted på et
jagtrevir.
Knæk og bræk med den nye jagtsæson
Med venlig hilsen
Kristian Stenkjær

4

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

Generalforsamling
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Generalforsamlingen vil blive afholdt på
Sjælland

den 6. februar 2013
Nærmere følger i næste nummer af Herregaardsjægeren, hvor der også vil være
officiel indkaldelse.
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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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Mogens Andersen 80 år.
Mogens Andersen, mange årig skytte på Gunderslevholm fylder 80 år den 1. oktober, starten på den
store jagtsæson. Sikken en festdag for en jæger at holde fødselsdag på. Der skal i den forbindelse
lyde et stort tillykke fra foreningen Danske Herregaardsjægere.
Når vi runder den 1. november skal der ligeledes lyde et stort tillykke til Mogens Andersens i anledning af hans 50 år jubilæum som skytte på Gunderslevholm, en særlig mærkedag, som ligger ud
over det sædvanlige.
50 år som aktiv, med streg under aktiv jæger, vidner i høj grad om trofasthed og engagement både
over for Godset, jagten og Herregaardsjægerens fag.
At være ansat ved et jagtvæsen på et Gods er ikke et almindeligt job, men en livsstil, en stil Mogens
til fulde behersker på alle områder.
Tilbage i 2001 havde Foreningen Danske Herregaardsjægere 50 års jubilæum og ved den lejlighed
udnævnte vi Mogens til æresmedlem. Så i dag står der 001Æ i medlemskartoteket. Det vidner også
her om et meget langt medlemskab af foreningen Danske Herregaardsjægere. Ja Mogens var med
helt fra starten
Æresmedlem bliver man ikke bare fordi man har været medlem længe, det er noget man i høj grad
skal gøre sig fortjent til.
Det som Mogens står for, er en meget høj jagtmoral og jagtetik, samt stor naturforståelse, en respekt
for naturen og en medvirken til at fastholde den specielle kultur, der er tilknyttet jagten på herregaarde og Herregårdsjægerens erhverv.
Mogens har i høj grad været med til at præge foreningen og jagten på Godser og Herregårde og med
sin viden om fortiden og med sine visioner for fremtiden, er han et højt respekteret medlem, som i
ord og gerninger er et forbillede for jægere, både inden og uden for vildthegnet. Ikke mindst for de
mange unge mennesker, der har været elever hos Mogens og hans søde hustru Kit.
På foreningens og egne vegne ønskes overjæger Mogens Andersen endnu engang et stort tillykke
med dagen den 1. oktober og jubilæet den 1. november, hvor jeg kan oplyse, at der er reception på
Gunderslevholm mellem kl. 13.00 og 17.00.
Med jæger hilsen
Kristian Stenkjær
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Bruno, Bjarne og Børge Kalundborgvej 106 Havrebjerg 4200 Slagelse  tlf. 58869101 Mercedes 40369101 Bruno 21277724 Bjarne 22638037 Børge 29439106 e-mail fasaner@ sol.dk

Til Herregaardsjægerne
Tak
Det var en glæde for os at der fra herregaardsjægerne kom
besøg om morgenen, i anledningen af vores guldbryllup.
Tak for den flotte varekurv med alt muligt godt.
Det har været en glæde for os at udruge for jer, og vi håber
at det kan fortsætte sammen med Bjarne og Bruno.
Hilsen Børge og Eva
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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

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

HERREGAARDS-JÆGEREN
Januar 2013………………………………..…….den 09.12.12
April
2013……………………………………...den 09.03.13
Juli
2013………………………………….…..den 09.06.13
Materiale sendes til: Barløsevej 4, Salbrovad, 5610 Assens eller
e-mail: elsebethpaaby@gmail.com
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