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Dagsorden i henhold til foreningens love.
1. Velkomst formanden
Kristian Stenkjær bød velkommen og takkede for det flotte fremmøde med 45-50 deltagende
herregårdsjægere.
2. Valg af dirigent. Peter Smærup blev valgt.
3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år, herunder beretning ved elevudvalgsformanden, i forlængelse af elevudvalgsformandens beretning en opdatering fra Skovskolen ved Michael Lund, angående nye regler om tilskud til elever m.m.
Formandens beretning indsat med evt. kommentarer herunder
BERETNING 2016 – DANSKE HERREGAARDSJÆGERE

Foreningsåret 2016 er forløbet med forskellige opgaver; herunder en liste med det, som arbejdet
har omfattet:
1.
2.
3.
4.
5.

Auktion 2016
Bestyrelses møder 2016
Projekt dataindsamling
Biotopplanudvalget
”Bæredygtigjagt” et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevare, Skovforeningen
6. Udflugt med oppositionen
7. Kontrol kampagne på importeret fuglevildt til udsætning
8. Samarbejdet med Skov & Landskab og Danmarks Jægerforbund omkring vores uddannelse til
Herregaardsjæger
9. Skovhagl/stålhagl til jagt i skoven
10. Afsætning af skudt vildt
11. Samarbejde med andre institutioner og organisationer
12. Hjortevildtforvaltning
13. Regler for anvendelse af ormemidler
14. Kasserer og bogholder
15. Hjemmeside og blad

1. Auktion 2016
Auktionen 2016 blev kørt af Jacob Larsen med hjælp fra bogholderen på Julianelyst samt naturligvis foreningens egen kasserer og bogholder. Der var ikke helt den sædvanlige tilslutning, men auktionen forløb fint og der blev solgt varer for ca. 56.000 kr.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at rette en varm tak til alle donorer. Det er denne beredvillighed
til at donere, der muliggør, at vi fortsat kan skabe en række projekter til gavn for såvel de professionelle jagtvæsner som hele jagtens sag i Danmark.
Punktet affødte en kort snak om auktionen og enkelte opfordrede til at medlemmerne måtte være
bedre til at donere.
2. Bestyrelses møder 2016
Bestyrelsen har i 2016 holdt 3 bestyrelsesmøder, et af møderne blev holdt som et telefonmøde.

3. Danske Jagtvæsner anno 2016.
I denne rapport fremlægges resultaterne af en undersøgelse af de danske jagtvæsner anno 2016.
Undersøgelsen bygger primært på et spørgebrev, som ultimo 2015 blev rundsendt til alle medlemmer af Foreningen Danske Herregårdsjægere og dermed i princippet alle danske jagtvæsner.
Der er indkommet besvarelse fra 61 jagtvæsner, hvilket i undersøgelsens resultater og diskussion
er estimeret til at udgøre 80 % af den samlede population af jagtvæsner. De indkomne besvarelser
repræsenterer ca. 75.000 ha. Desuden er i gennem aktindsigt hos Naturstyrelsen og Fødevarestyrelsen indsamlet data for biotopplaner og udsætning af fasaner samt for import af vildfugle i Danmark.
Rapporten er først og fremmest en fremlæggelse af data og resultater til brug for Foreningen Danske Herregårdsjægere og dens medlemmer i forbindelse med strategier til udvikling af jagtvæsnerne og konkrete virksomhedsområder inden for jagtvæsnerne. Der er derfor lagt mindre vægt
på diskussion og analyse.
Jagtvæsnerne repræsenterer gamle og traditionelle institutioner og forholdsvis store naturværdier, herunder kortlagte Natura 2000-forekomster. De danske jagtvæsner er i vid udstrækning knyttet til de syd- og østdanske godsmiljøer og er ofte at finde i de egentlige landdistrikter i forholdsvist mange tilfælde i de såkaldte ”udkantskommuner”. Den årlige omsætning ligger typisk i størrelsesordenen 1 til 1,5 million kroner dog med nogle få, der omsætter 3-5 millioner, hvilket med en
række forbehold svarer det til en samlet årlig omsætning på ca. 133 millioner kr. på alle jagtvæsner. Tilsvarende skønnes, at den direkte beskæftigelse er ca. 1 ansat pr. jagtvæsen.

4. Biotopplanudvalget
Biotopplanudvalget er et udvalg som er nedsat af Naturstyrelsen. Her arbejdes med spørgsmål
omkring ”Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber”. Jeg har sæde i
udvalget, der har ikke været holdt nogle møder i 2016, udvalgets arbejde er blevet afløst af et udvalg nedsat af Vildtforvaltningsrådet hvor Herregaardsjægerne ikke er repræsenteret.
Jeg forsøger til stadighed at gøre opmærksom på vigtigheden af vores udvalg og håber at vi kan
samles og diskutere hvordan vi får biotopplan reglerne til at matche reglerne om grundbetaling,

som landbrugsstøtteordningen nu hedder, det er efter min mening af stor betydning for biotopplanernes implementering på jagtrevirerne.

5. ”Bæredygtig jagt” et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevare og
Skovforeningen
Resultatet af flere års arbejde med forskellige idéer er blevet til en mærkningsordning.
Idéen er at denne mærkningsordning skal følge de jagtetiske regler og i hovedtræk principperne i
”Interne retningslinjer vedr. opdræt, udsætning og jagt på ænder, agerhøns og fasaner” udarbejdet i maj 2000 af Tolvmandsektionen, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund.
I retningslinjerne står: ”Retningslinjerne er ledetråde, der løbende skal tilpasses de konkrete forhold, og må således ikke blive en endegyldig facitliste for den enkeltes jagtmoral og forpligtelse til
at forbedre og beskytte sit jagtrevir generelt”.
Bæredygtig jagt inviterede efter sommerferien til en møderække hvor de ville diskutere mærkningsordningen med især ejerkredsen som jo er dem, der tegner sig for dette medlemskab. Der
var ikke det store fremmøde, men møderne blev afholdt, vi forsøgte at sende en reminder ud via
vores adressekartotek, det gjorde at en hel del Herregaardsjægere mødte op og deltog.
Emner som blev diskuteret var, import af fjervildt, æg og kyllinger, og anvendelse af hjemmehørende arter i vildtplantninger og levende hegn i det åbne land.
Herregaardsjægernes bestyrelses mening på disse to områder er, at vi skal arbejde os væk fra brug
af disse importerede æg og kyllinger og begynde i højere grad at producere vores fjervildt til udsætning på jagtvæsnerne, selv om vi ved det er svært, ser vi for store farer ved at basere vores
produktion på disse importer, som uvægerligt vil give os problemer med at forklare oppositionen
til udsætning den ”gode historie” om indfangning af fasanhøner til låns o.s.v. Den historie vi klarede os igennem forhandlingerne med tilbage i 2006.
Bestyrelsen mener også at brug af hjemmehørende arter i vildtplantninger og levende hegn i det
åbne land er muligt og bør tilstræbes i fremtiden.
Danmarks Jægerforbund har også disse punkter som kardinalpunkter i forhold til deres opbakning
til Bæredygtig jagt.
Der er PT i øjeblikket 24 jagtvæsner registreret under denne mærkningsordning.
Udviklingen på området ligger lidt stille i øjeblikket, men bestyrelsen bakker som udgangspunkt op
om mærkningsordningen.

Mærkningsordning eller ej, Herregaardsjægernes bestyrelse har en politik i forhold til udsætningsdebatten: Vi vil gerne forhandle sagligt om vilkårene og udvikle dem i forhold til udsætning af fjervildt. Vi har en klar mening/forslag som vi vil fremføre i forhold til at bevare udsætning af fjervildt.
Bestyrelsen vil tilskynde til at det sker.
Dette punkt affødte en god snak/diskussion omkring mærkningsordningen, hvor ét af de vigtigste
punkter var brug af importerede æg kontra æg af egen produktion. Flere ytrede ønske om at det
var ønskeligt at der i mærkningsordningen blot var krav om at benytte dansk producerede æg.

Der blev nævnt fra salen at der vil komme til at mangle rigtig mange æg, hvis vi helt skulle undlade
at importere. Samtidig blev der spurgt til muligheden for at gøre det lovligt at flytte indfangede
høner, hvilket blev vurderet usandsynligt grundet overvågningen af fugleinfluenza.
Desuden opstod en god diskussion omkring branchens image og der var nysgerrighed omkring et
muligt sporskifte, hvor der arbejdes for anerkendelse af udsat jagtvildt i stedet for argumentationer for tillæg til naturlig produktion.
6. Udflugt med oppositionen
Bæredygtig jagt har haft en række udflugter, hvor politikere er blevet inviteret ud for at se ejendomme med biotopplaner, de har alle været afholdt på ejendomme med professionelt jagtvæsner
og har været meget succesfulde, hvilket i høj grad beror på vores indblanding i arrangementerne.
Der er planlagt en udflugt til foråret på Pandebjerg, Falster, hvor man vil se på biotopplaner m.m.

7. Kontrol kampagne på importeret fuglevildt til udsætning

Danmarks Jægerforbund og Herregaardssjægerne afholdt tilbage i 2015 3. aftner med oplysning/debat vedr. udsætning af fuglevildt fordelt fra Sjælland, Fyn og Jylland. Disse debat møder var
positive og gav et godt billede af hvad der foregår på dette område landet over.
I forlængelse af disse møder, og i samarbejde med Fødevarestyrelsens veterinære rejsehold på
dyrevældfærds området, har der i 2016 været indkaldt til en møderække, hvor Fødevarestyrelsen
forud for en kontrol kampagne på importeret fuglevildt til udsætning, informerede om reglerne og
om den efterfølgende kontrol på området, som ville finde sted i maj, juni, juli og august 2016.
Møderne blev annonceret i Jæger og på vores hjemmeside.
Rapporten er tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Rapporten er bedre en vi havde forventet og skyldes i højgrad den informationsindsats som Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen i
samarbejde med DJ og DHJ kørte sidste vinter.
Rapporten kan som nævnt findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

8. Samarbejdet med Danmarks Jægerforbund og Skovskolen omkring vores uddannelse til
Herregaardsjæger

Antallet af Naturtekniker elever som vælger specialet ”Biotop og vildtpleje” på Skovskolen faldet
lidt 2015-16, men er steget igen i 2016-17 og ligger nu mellem 15-22 elever i øjeblikket. Vi håber at
kunne producere ca.10 elever til Vildtforvalteruddannelsen på DJ, Kalø, hvert andet år i fremtiden.
Vi anbefaler de elever som vælger Herregardsjæger vejen, at de skal vælge erhvervsøkonomi på
niveau F, (første del, af merkonom uddannelsen) på 4 skoleophold. Så Herregaardsjægere som
dimitterer i fremtiden vil have denne del erhvervsøkonomi med i deres uddannelse.
Hvis jagten på 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, tage forskellige
overbygninger til vildtforvalteruddannelsen på lige fod med f.eks. Skov og Landskabs ingeniør
m.m.
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.
Herregaardsjægerne vil derfor forsat arbejde med denne udvikling af vores uddannelse.
9. Skovhagl/stålhagl til jagt i skoven
Rapporten, som kort er resumeret her under har ført til, at krag om anvendelse af skovhagl er
bortfaldet på Naturstyrelsens arealer og kun få private distrikter med meget værdifuld finer bevoksninger har opretholdt krav om brug af skovhagl i deres skove.
Dansk Jagtakademi har med opbakning fra Skovforeningen og Herregårdsjægerforeningen forestået indsamling af data i forhold til at belyse jagt med stålhagl i skoven, hvad er erfaringen fra
træindustrien og træproducenterne i branchen og hvor stort er problemet? 15. Juni Fonden har
støttet projektet økonomisk.
Rapporten er nu færdig og anbefaler, at forvaltningen ændres, så hensynet til træproduktion tilgodeses igennem en målrettet distriktsbaseret indsats i områder med særlig værdifuld træproduktion målrettet især mod finérindustrien, hvor der enten opretholdes et krav om skovhagl, hvilket i
så fald kræver en videreførelse af afprøvnings og godkendelsesordningen, eller hvor jagt tilrettelægges, så værdifulde kulturer og enkelttræer ikke rammes af jagtammunition.
For alle andre produktionsområder ses der ikke grundlag for at opretholde en særlig forvaltning.

10. Afsætning af skudt vildt
Kvaliteten på især fuglevildtet har været meget fin i den sidste sæson og det er meget glædeligt.
Alt vildt fra sæsonen 2016-2017 er solgt. Det er positivt at fuglevildt som fasaner og gråænder igen
sælges til familien Danmark i detailbutikkerne. Mere vildt finder frem til de autoriserede vildtbehandlingsvirksomhed, både fasaner, gråænder og hjortevildt.
Reglerne vedr. stalddørssalg af vildt er blevet ændret i 2016 og der hersker en del forvirring om
disse regler, og Herregaardsjægerne vil i samarbejde med Danmarks Jægerforbund prøve at få en
dialog med disse myndigheder for en fortolkning/tilpasning af regelsættet.
11. Samarbejde med andre organisationer
Vi samarbejder, som beskrevet ovenfor, i stor udstrækning med Danmarks Jægerforbund, først og
fremmest med Vildtforvaltningsskolen, hvor foreningens formand sidder 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.
Derudover er jeg med i en række af DJ’s udvalg:
Markvildt udvalget, som i øjeblikket arbejder med at udarbejde en politik på
udsætning af fuglevildtområdet
Hjortevildt udvalget, som i øjeblikket arbejder med at udarbejde en politik på
hjortevildtforvaltningsområdet.
Bæredygtig jagt har vi forsat et samarbejde med. Udover mærkningsordningen har der været arbejdet med at få politikkere ud og se en biotopplan og se hvordan det håndteres. Vi har indtil videre været heldige og haft disse politikkere ud på jagtvæsner, hvor der selvfølgelig er styr på tingene.
Andre gode tiltag har været en konkurrence på Søholt med kokke og vildtretter m.m.
12. Hjortevildtforvaltning

Beskrives i min leder i oktober 2016.
Her et uddrag:
Mit hovedbudskab er, at Danmarks hjortevildt i dag er uforvaltet. Der kræves en helt ny tilgang.
Jeg anser ikke Vildtforvaltningsrådets forslag som værende vidtrækkende nok, i forhold til at nå
den opstillede målsætning, men anbefaler klart, at Herregaardsjægerne støtte dette politiske første skridt i den rigtige retning, særlig arealkravet til hjortejagt, bør man holde fast i, men det rigtige virkemiddel er en national forvaltningsplan udmøntet i en regional organisation, hvor alle samfundsinteresser tilgodeses, og hvor der opstilles klare mål for delbestandene og deres udvikling.
Vi kan nu i skrivende stund, her mellem jul og nytår, erfare at den nationale gruppe/ Vildtforvaltningsrådets forslag til hjortevildtforvaltning, som ellers har sin baggrund i lange og heftige diskussioner, med diverse regionale og nationale hjortegrupper, er blevet tilsidesat af ministeren.
Herunder ”ministerens” nye jagttider:
•

Hjorte ældre end spidshjort: 16. oktober til 31. december. De regionale hjortevildtgrupper
kan fastsætte lokale jagttider, der er kortere end ovenstående og kan fastsætte 14 dages
ekstra jagttid i perioden 1. september til 15. oktober.

•

Kronkalv: 1. september til 28. februar

•

Hind: 1. oktober til 31. januar

•

Spidshjort: 1. september til 31. januar

Ministerens bekendtgørelses forslag kommer i høring først i det nye år, og skal gælde de næste 3
år, hvorefter det skal evalueres. Det bliver spændende om der overhovedet kan måles nogen ændring i forhold til den målsætning man har udarbejdet i Vildtforvaltningsrådet.
Nu er det jo ikke verdens, eller hjortevildtet i Danmarks, undergang, at vi må nøjes med denne
skrabede model. Det er bare ærgerligt at man ikke får afprøvet en mere ambitiøs plan for vores
hjortevildt i Danmark - det fortjener det. Det er mest proceduren i forhold til denne tilsidesættelse
af råd fra Vildtforvaltningsrådet jeg er bekymret for, i forhold til en seriøs vildtforvaltning i fremtiden.
Det næste, der skal arbejdes med er vores dåvildt og her må vi være klar og prøve at sikre vores
interesser. Det er nu åbenlyst, at det er muligt, at selv små grupper kan blive hørt som tingene ser
ud i øjeblikket. Her skal vi prøve at komme på banen.
Bestyrelsen ønskede at nedsætte hjortevildtudvalg og opfordrede skytter fra relevante ejendomme til at deltage i arbejdet i udvalgene.
13. Regler for anvendelse af ormemidler
”Landbrug & Fødevarer” skulle ansøge om dispensation for anvendelse af ormemidler efter at fasankyllinger er udsat i skoven. Landbrug & Fødevarer har ikke endnu forsøgt, vi må gå ud fra at de
finder det urealistisk at forsøge, at søge dispensation på nuværende tidspunkt.

14. Kasserer og bogholder

Kasserer Morten Truelsen og bogholder Paw Helms har styr på vores økonomi, medlems kartoteket og annonceindtægterne. Det vil også klart fremgå når de fremlægger vores regnskab. Tusind
tak for denne indsats.
15. Hjemmeside og blad
Vi har fået ny hjemmeside og vores Webmaster Nicholai Vigger Knudsen har gjort et formidabelt
stykke arbejde. Vores hjemmeside fremstår nu som et moderne hjemmeside og har indbygget
fremtid så den også kan løfte opgaver ind i fremtiden. Tusind tak for denne indsats. Nicholai har
fået mulighed til at løfte opgaven i sin fritid og vil i den forbindelse blive honoreret for det.

Kristian Stenkjær, formand
12. februar 2016
Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.
Herefter beretning fra elevudvalget og anden info v. Peter Bissø:
Elevekskursion bliver d. 21/4 – Brahetrolleborg
Skydning bliver d. 3/5 på Gisselfeldt v. Blaser
Michael lund informere herefter om enkelte ændringer, men der kommer et brev ud omkring det.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Det eneste punkt der krævede uddybning var posten med sidste års generalforsamling der blev
utrolig dyr, hvilket skyldes for dårligt forarbejde, hvilket bestyrelsen har taget ved lære af.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret.
6. Indkomne forslag.
• Bestyrelsen vil foreslå at man får laver en afrapportering om Lindenborg Jagtvæsen som beskriver naturtiltagnes effekt på godslandskabet ca.10 år efter den første rapport, vi fik udarbejdet. Niels Kanstrup vil fremlægge et forslag, på bestyrelsens vegne.
Niels Kanstrup motiverede bestyrelsens forslag og det gav anledning til en diskussion omkring nødvendigheden for, og timingen af, en undersøgelse. Det er netop disse gode diskussioner generalforsamlingen skal bestå af.
Bestyrelsen arbejder videre med idéen.
7. Valg til bestyrelsen. På valg er Aleksander Terkelsen, Peter Bissø og Morten Truelsen.
Der var flere valg på årets GF og følgende blev valgt:
Næstformand: Jacob Nørgaard Larsen
Kasserer: Morten Truelsen modtog genvalg.
Bestyrelsesmedlem og elevudvalgsformand: Nicolai Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Nicolas Overgård

8. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor.
Suppleanter: Peter Lyndrup og Alexander Skovmand modtog genvalg

Revisor: Lars Kjeldgaard modtog genvalg
9. Eventuelt.
• Kristian Stenkjær nævnte at der muligvis var behov for modernisering af vedtægterne.
•

Blodprøver vedr. flåtbårne sygdomme, læge Nanna Skaarup Andersen
Nanna informerede og takkede for blodprøverne der var taget dagen igennem.

•

Bæredygtig produktion af fasaner til udsætning, Skovskole projekt finansieret af Fjerkræafgiftsfonden 2017-18. Dyrlæge Susanne Kabell og Kristian Stenkjær
KS og Susanne Kabell informerede om projektet.

Vel mødt, på bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Kristian Stenkjær, formand
Ca. kl. 16.00 blev generalforsamlingen afsluttet og der var kaffe inden hjemturen. Tak for en god
dag!
Næstformand, Jacob Nørgaard Larsen

