GENERALFORSAMLING - REFERAT
Foreningen Danske Herregaardsjægere afholder generalforsamling
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 10.00
Hele arrangementet vil blive afholdt hos
Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34
8410 Rønde
Referatet er indført med rødt i dagsordenen herunder.
Dagsorden i henhold til foreningens love.
1. Velkomst v. formanden
Kristian Stenkjær (KS) bød velkommen til de ca. 60 fremmødte og orienterede om to medlemmers dødsfald i det forgangne år. Der var et øjebliks stilhed forud for generalforsamlingen (GF)
2. Valg af dirigent.
Peter Smærup (PSM) var bestyrelsens (Best.) forslag og det blev accepteret.
PSM fik ordet og gav info om programmet for dagen.
Info om at 2 medlemmer stemmer via fuldmagt/brevstemme.
Info om at der vil være afstemninger og at best. peger på Nicolas Overgård og Erik Jensen som
stemmetællere. Det blev accepteret.
Info om at Lars Kjeldgaard og Lene Midtgaard assisterer Jacob Nørgaard Larsen (JNL) med at
notere referat.
3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år, herunder beretning ved elevudvalgsformanden.
Formandens beretning var omdelt og forsamlingen blev bedt om at læse med. Kommentarer
skrevet med rødt i beretningen herunder.
BERETNING 2017 – DANSKE HERREGAARDSJÆGERE
Foreningsåret 2017 er forløbet med forskellige opgaver; herunder en liste med det, som arbejdet
har omfattet:
1.
2.
3.
4.

Auktion 2017
Bestyrelsesmøder 2017
Biotopplaner 2017-18
”Bæredygtig jagt” et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevare, Skovforeningen
5. Udflugt med oppositionen
6. Kontrol kampagne på importeret fuglevildt til udsætning
7. Samarbejdet med Skov & Landskab og Danmarks Jægerforbund omkring vores uddannelse til
Herregaardsjæger
8. Afsætning af skudt vildt
9. Samarbejde med Danmarks Jægerforbund og andre organisationer
10. Hjortevildtforvaltning
11. Vaccination mod Newcastle disease.

12. Giftdrab af havørn på Vestlolland
13. Stormøde i samarbejde med Bæredygtig Jagt og Danmarks Jægerforbund
14. Kasserer og bogholder
15. Hjemmeside og blad

1. Auktion 2017
Auktionen 2017 blev kørt af vores bogholder Paw Helms samt naturligvis foreningens egen kasserer Morten Truelsen. Naturligvis med et stort ”benarbejde” af vores webmaster Nicholai Vigger
Knudsen. Auktionen forløb fint og der blev solgt varer for kr. 71.090.
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.
Efter gennemlæsning fik JNL ordet. Han orienterede kort om auktionen og opfordrede til at donere, hvilket kunne gøres på dagen mundtligt til Nicolai Vigger Knudsen.

2. Bestyrelsesmøder 2017
Bestyrelsen har i foreningsåret 2017 holdt 3 bestyrelsesmøder.
KS tilføjede et tlf. møde.
3. Biotopplaner 2017-18
”Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber” er blevet ændret og de nye
planer skal indarbejdes i praksis inden den 1. maj i år. Biotopplanerne er ikke blevet forenklet, som
først lovet, nærmere tværtimod. Det positive er, at der fremover, ved hjælp af en tillægsplan, må
sættes op til 12 fasaner ud per ha. Et andet tiltag er mere problematisk: Det bliver i sæsonen 2018
et lovkrav, at alle udsætninger af fasaner, agerhøns og gråænder skal indrapporteres via en digital
platform hos Miljøstyrelsen. Det er vigtigt (!) at tage dette punkt meget alvorligt og sørge for at
det bliver gjort som beskrevet, men det er også meget vigtigt, at større ejendomme, med udlejning af jagtarealer forlanger at deres jagtlejere, der udsætter fuglevildt på deres ejendom, også
følger denne regel. De nye biotopplaner vil kort blive gennemgået af konsulent Lene Midtgaard fra
Danmarks Jægerforbund under punktet eventuelt senere i dag.
KS med info. Lene Midtgaard kommer ind på det senere. KS med opfordring til at tage det alvorligt
med indberetning af udsat fuglevildt.

4. ”Bæredygtig jagt” et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevare
og Skovforeningen
Baggrund:
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”.
Der foregår stadigvæk en diskussion vedr. import af fasan æg og kyllinger fra Polen og Frankrig
m.fl.:
Herregaardsjægernes bestyrelses mening på området 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 og igen i forhandlingerne som netop er afsluttet med et positivt resultat.
Danmarks Jægerforbund har også dette som kardinalpunkter i forhold til deres opbakning til Bæredygtig jagt.
Der er i øjeblikket 27 jagtvæsner registreret under denne mærkningsordning, hvilket er en udvikling på 3 fra sidste år.
KS med info og kort snak om bekymring med import af fuglevildt.
5. 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 jagtvæsen
og har været meget succesfulde, hvilket i høj grad beror på vores indblanding i arrangementerne.
Der er planlagt/afholdt i 2017-18 en udflugt til Østerhovedgård, hvor man vil se på biotopplaner
m.m.
Gennemlæses og KS kort info. Ros til jagtvæsner der besøges. Der er styr på det meste.
6. Kontrol kampagne på importeret fuglevildt til udsætning
Fødevarestyrelsens veterinære rejsehold på dyrevældfærds området, har også i 2017 gennemført
en kontrol kampagne på importeret fuglevildt til udsætning.
Rapporten er ikke tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside endnu. Men så hvidt jeg er underrettet er rapporten for sæson 2017, lige som 2016, belastet med en del overtrædelser af gældende regler på området. Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen i samarbejde med DJ og DHJ vil
fortsætte et arbejde med at informere om disse regler m.m.
Rapporten for 2016 findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor 2017 rapporten vil være at
finde når den er færdigbehandlet.
Gennemlæses og KS kort info: Stort set styr på det hos professionelle jagtvæsner, men ikke hos
jagtkonsortier o.l. og disse er ofte også et afsnit af godsernes ansvar.
7. Samarbejdet med Danmarks Jægerforbund og Skovskolen omkring vores uddannelse til
Herregaardsjæger
Antallet af Naturtekniker elever som vælger specialet ”Biotop og vildtpleje” på Skovskolen er stabilt i 2017-18, ligger nu mellem 15-20 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 bæredygtigt, 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.
Senere på generalforsamlingen er der et punkt på dagsordenen, hvor der skal stemmes om to mulige modeller for en fremtidig uddannelse.
Gennemlæses og KS med kort info: Punkt om uddannelse senere på dagen.
8. Afsætning af skudt vildt
Info fra KIVAN food er, at kvaliteten på fuglevildtet er en smule vigende i forhold til de sidste par
år. Der er til gengæld kommet en stigende mængde fuglevildt til slagteriet, fasaner og ænder, men
priserne er stadigvæk vigende, dels på grund af to store Engelske slagterier er gået konkurs og
markedet i Europa er oversvømmet af billige fasaner. En anden bekymring, som melder sig fra
vildtslagteren er, at jagtsæsonen for fasanhønerne forlænges til januar, og dermed nok en forskydning af vildtleverancerne til januar måned, hvor det aldrig har været tradition at spise vildt.
Det fuglevildt, der indleveres i december og januar bliver lagt på frost og solgt i starten af næste
jagtsæson i oktober måned, det siger sig selv at det er en dårlig forretning og meget uhensigtsmæssigt i forhold til at ”brande” vildt som en frisk fersk vare som man spiser i sæsonen.
Gråænder er også lidt problematiske da der kommer store mængder fra Sverige, først på sæsonen,
hvor det er sværere at oparbejde dem til en god kvalitet, så der kan forventes at denne import vil
blive begrænset. Det kan måske give Danske leverandører en bedre pris, hvis de begynder at satse
på en bedre kvalitet på gråænderne, det vil med andre ord sige skudt på et senere tidspunkt nærmere ”Jagtsæsonen” og mortens aften f.eks.
Ikke alt vildt fra sæsonen 2017-2018 er solgt. Men det er positivt at fuglevildt som fasaner og gråænder stadigvæk sælges til familien Danmark i detailbutikkerne. Det er positivt at mere vildt finder
frem til de autoriserede vildtbehandlingsvirksomhed, både fasaner, gråænder og hjortevildt.
Gennemlæses og KS med kort info: Fokus på at det er svært at afsætte vildt efter sæsonen så skyd
ikke for mange fugle i januar trods udvidet jagttid på høner.
9. Samarbejde med Danmarks Jægerforbund og 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, dåvildt forvaltning som jo
i højgrad har en del medlemmers interesse.
Bæredygtig jagt har vi forsat et samarbejde med. Udover mærkningsordningen arbejdet stadigvæk løbende med at få politikkere ud ejendomme med
jagtvæsen hvor de f.eks. får biotopplaner at se i praksis. 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 den sædvanlige kokke
konkurrence med vildtretter m.m. i 2017 var det på Samsø.
Jagtfaglig Chef Niels Søndergaard vil kort redegøre for DJ´s fremadrettede indsat knyttet til udsætningsforlig, mærkningsordning og jagttider, regulering af f.eks. ræv m.m. under punktet eventuelt
senere i dag.
Gennemlæses og KS med kort info.
10. Hjortevildtforvaltning
Jeg vil stadig henvise til 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.
Forvaltning af kronvildt ligger nu fast; det bliver i første omgang ved hjælp af jagttider, at bestanden skal forsøges forvaltet. Dåvildtet er det næste på dagsordenen og her vil man anvende den
samme metode med hensyn til jagtider, lokale m.m.
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.
Arbejdet med dåvildt jagtider er nu i gang, her må vi prøve at sikre vores interesser. Det er derfor
vigtigt vi alle møder op til de lokale hjortevildt gruppers inviterede møder og her kommer på banen med vores synspunkter.
KS med kort opfølgende info. KS mening om jagttid på hjort i sept. og kalve i feb.
11. Vaccination mod Newcastle disease
Vi (DHJ) indsendte et høringssvar i forbindelse med Fødevarestyrelsens udarbejdelse af en ny bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer. I denne
forbindelse ønsker Foreningen Danske Herregaardsjægere (DHJ) at give følgende bemærkninger:
At fasaner som er indfanget i naturen til rugeægs produktion kan friholdes for vaccination, hvis de
holdes under disse vilkår, i den beskrevne korte periode. Vi fik i den forbindelse medhold, så indfangende fasaner kan, friholdes for vaccination.

Gennemlæses og KS med kort info: Vi havde succes med høringsbrev.
12. Giftdrab af havørn på Vestlolland
Ørnene er velkomne i vores natur og Danske Herregaardsjægerne har fra det første ørnepar slog
sig ned for at yngle ved Maribosøerne, været stolte af, at ørnene helt frem til nu næsten udelukkende har genetableret sig på revirer, med en professionel skytte/vildtforvalter ansat. Vi Herregaardsjægere føler et særligt ansvar for disse prægtige fugle, ikke mindst set i lyset af jagtens rolle
i deres forsvinden fra vores natur i en periode.
Gennemlæses og KS med opfordring til aktiv modarbejdelse/anmeldelse i kommende tilfælde.
13. Stormøde i samarbejde med Bæredygtig Jagt og Danmarks Jægerforbund
I forlængelse af udsætningsforliget, vil der blive afholde en temadag, hvor alle med et jagtvæsen
kan deltage (både ejere og skytter).
Temadagen forventes afholdt på Fyn (sted oplyses nærmere, når dato er vedtaget) i tidsrummet
10-14.
Temadagen vil bl.a. have følgende dagsorden:
• Orientering om biotoplaner
• Fremadrettet indsats ift. udsætningsforliget
Bæredygtig jagt imødeser gerne fremsendelse af yderligere ønskede debat punkter til dagsorden.
KS info om stormøde bliver d. 9/5 2018 på Centrovice, Fyn. Mere info følger.
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.
KS info og ros.
15. Hjemmeside og blad
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.
KS info og ros.
Kristian Stenkjær, formand
25. februar 2018
KS beretning slut og den godkendes af forsamlingen.
Nicolai Pedersen tager over med elevudvalgets beretning:
- Elevekskursion var på Brahetrolleborg med 50 deltagere. Tak til Brahetrolleborg for en super dag.

-

Der har været holdt et møde med Skovskolen i August som endte med at DHJ elevudvalg
opstartede det arbejde med uddannelsen til Herregårdsjæger som vi skal stemme om senere i dag.
- I samme sag blev der afholdt et møde på Weddelsborg, Fyn i Sept. og en workshop på Kalø
i februar.
- Der har været afholdt et møde på Amager med det svenske jægerforbund omkring mulige
samarbejdsområder vedr. uddannelse.
- 11 elever dimitterede som Herregårdsjægere og Vildtforvaltere fra Kalø i 2017.
- Der har været egnethedsprøve med 11 elever, hvoraf 2 dumpede.
- Theis Olsen, Pandebjerg er indtrådt i elevudvlaget.
- Elevekskursion 2018 bliver på Skabersjö, Sverige, i April 2018. Mere info følger.
Elevudvalgsformandens beretning slut.
Vi går videre med dagsordenens pkt., 4.
4. Eksklusionssag, et medlem er i henhold til foreningens love ekskluderet af bestyrelsen frem til
førstkommende generalforsamling, her skal beslutning prøves.
KS informerer. Sagen er endnu IKKE afsluttet. Politiet har bedt miljøstyrelsen om at betragte
det som en hastesag. Der opstår en god debat om situationen og lignende tilfælde. Om konsekvens og præcedens. Om varighed for eksklusioner.
Vedtægterne har en formulering der definerer hvilke overtrædelser der kan medføre eksklusion.
Bestyrelsens beslutning kan stadfæstes med 3/4 stemmer på GF. Der stemmes og resultatet bliver 46=JA og 6=Nej, hvilket fastholder eksklusionen.
5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Regnskabet uddeles og bogholder Paw Helms fremlægger uden anmærkninger. Eneste spørgsmål fra forsamlingen er fra Jakob Bak, Kattrup, der mener at vi godt kan finde en bank, som ikke tager gebyrer. Paw og Morten argumenterer for at beholde den nuværende bank og forsamlingen godkender regnskabet.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på nuværende niveau efter oplæg fra Best. og godkendelse af forsamlingen.
Vi var nu forud for tidsplanen mht. frokost og sprang til pkt. 7.2.
PSM kom herefter med den nedslående oplysning af der var sket en fejl med frokosten så den
var udsat til kl. 14.00. I stedet tog vi kaffe og kage og fortsatte med pkt. 7.1.
7. Indkomne forslag:
•

-

1. Ny Herregaardsjæger uddannelse, i tilfælde af flere modeller, skal vi vælge den model
elevudvalget, skal arbejde videre med at udvikle. Modellen/modellerne fremlægges og motiveres af bestyrelsen i samarbejde med Danmarks Jægerforbund/Skovskolen, Københavnsuniversitet.
Niels Søndergaard (NS) og PSM fremlægger DJ’s oplæg som er fremsendt på mail inklusiv
svar på spørgsmål fra Danske Herregårdsjægere (DHJ)
Der stilles spm fra forsamlingen:
Skal grundforløb 1 på landbrugsskolen gennemføres først? PSM svarer at man som udgangspunkt kan optages direkte på grundforløb 2 år man opfylder de oplistede kriterier.
Vil DJ være medbestemmende i at udpege læremestre som det står i oplægget. PSM svarer
at det IKKE er hensigten.

-

Kan en erhvervsskole nøjes med at køre et hold hvert andet år? NS svarer at som udgangspunkt har Kalø Økologiske Landbrugsskole tilkendegivet at det kan man.
Forsamlingen pointerer at pga. strukturen som der er lagt op til vil alle få et friår? Optag i lige år og Vildtforvaltningsskole i ulige år.
PSM nævner at friåret evt. kan benyttes til 1. hovedforløb på landbrugsuddannelsen.
Spm fra forsamling: Kan vildtforvalterkurset afkortes og afholdes tidligere. PSM: Der kan
arbejdes videre med detaljer.
NS tilkendegiver at DJ gerne vil et samarbejde, men pointerer at det skal være ligeværdigt.

-

Herefter informerer Rasmus Brodersen, uddannelsesansvarlig, lidt fra Skovskolen der ligeledes har fremsendt forslag på mail til alle medlemmer.
Det nuværende har kørt i ca. 10 år med 10-15 elever årligt. De har været glade for et speciale som biotop og vildtplejer hvor der har været næsten 100% dækning mht lærepladser.
De har fået lov at åbne den bekendtgørelse uddannelsen ligger i så vi kan være med til at
sammensætte fagene og indholdet. Antallet af skoleuger ligger fast. Det hele er blevet målrettet de forskellige erhverv.
Skovskolen ser muligheder i samarbejde med DJ, Kalø, f.eks. om indhold og måske også
undervisning. Skovskolen er meget interesseret i samarbejde med os generelt.
Når eleverne er i systemet er de i et bekendtgjort system hele vejen med de fordele og ulemper det indeholder.
Info om mulighed for elever der ønsker at rejse og få udgifter betalt.
Rasmus Brodersen slutter med at sige at uanset dagens udfald fortsætter uddannelsen som de
har lovet undervisningsministeriet.
Michael Lund gennemgår oplægget fra skovskolen.
De arbejder hen mod at optage det antal elever erhvervet kan aftage.
Eleverne starter i deres speciale fra starten af. Det bliver altså vores elever fra start af.
Michael Lund informerer om muligheden ”Ny mesterlære”, der danner grundlag for den
model de anbefaler.
Igen pointeres at de gerne samarbejder med Dj og DHJ om indhold på skoleforløb.
Spm. fra forsamling:
Kan skoleforløb splittes op? Svar: Ikke let men hvis der er ønsker nok kan der arbejdes i den
retning.
Skal der være reelle jagtelevår udover det skovskolens uddannelse indeholder? Svar: Det er
jo op til DHJ.
Skal det være et krav at man skal være 3 forskellige steder i praktik?
Kan vi give lov til at vildtforvalterkurset tages i et friår? Ikke besvaret.
Der udtrykkes frygt for at der opstår et konkurrenceforhold mellem to uddannelser.
Der kommer yderligere info om nye regler for optag af elever/krav til arbejdspladser om antal elever pr. ansat.
Skovskolen vil nedsætte en følgegruppe der skal rådgive om indholdet.
Vi havde en lang debat om uddannelsen og der kom utroligt mange gode synspunkter.
Generelt blev der stillet flere spørgsmål end der blev givet svar.
Vi fik frokost undervejs og fortsatte debatten.
PSM: der er altid den mulighed at praktiskstederne og eleverne selv finansierer hele uddannelsen.

NS: Arbejdsgiverne udtrykker at de gerne ser et samarbejde med skov- og/eller landbrugskoler men er ikke præsenteret for det konkrete forslag.
Snak om hvorvidt begge uddannelser kan køre samtidig.
Hvordan håndteres ansøgere med en anden baggrund?
Generel bekymring ved lange skoleophold og placeringen af dem.
Skovskolens er en ret fast model. DJ’s er er oplæg, men ikke fsat.
Debatten omkring uddannelse afsluttes med at bestyrelsen går for sig selv i 5-10 min mens
der er en pause, hvorefter PSM informerer om den afstemning der skal være.
Der stemmes og resultatet bliver:
Skovskolen: 12
DJ: 36
Blanke: 2
Elevudvalget vil efterfølgende tage kontakt til DJ for hurtig opstart af processen med udarbejdelse af ny uddannelsesmodel.
•

2. Indfangning af fasaner til avl, tidspunkt og flytning fra ejendom m.m. (DJ notat)
KS informerede om forslaget vedr. mulighed for flytning af høner efter indfangning. Der
opstod en god debat om import af æg og kyllinger. Miljøstyrelsen har mulighed for at dispensere men Fødevarestyrelsen udviser betænkelighed ved at samle vildtfangede fugle fra
flere ejendomme på samme CHR adresse.
Forslag om at nedsætte arealkravet til indfangning bringes i spil.
Der var 7 til stede som gerne ville indfange og flytte høner.
Der var 3 til stede som gerne ville modtage høner.
Best. arbejder videre med punktet.

•

3. Nye jagttider fasanhønen, skal vi indsende høringssvar?
KS informere og der er lidt debat, hvoraf KS konkluderer at DHJ bør indsende høringssvar
MOD januar-jagttid på høner.

•

4. Nye regler på vej vedr. regulering af ræv, skal vi indsende høringssvar?
KS info og lidt debat men hurtigt klart at der er ønske om et høringssvar.

8. Valg til bestyrelsen. På valg er Nicolas Holm Overgaard og Kristian Stenkjær.
Kristian Stenkjær vælger at trække sig som formand efter 22 år på posten. Hans beslutning
modtages og indsatsen anerkendes med stor stående applaus fra hele forsamlingen. KS opfordrer til at nogen fra forsamlingen stiller op til formandsvalg. Ingen melder sig og næstformand,
Jacob Nørgaard Larsen, tager ordet og forklarer at han ikke ønsker at opstille som formand, men
at han i mangel på formand nok skal løse opgaven efter aftale med den øvrige bestyrelse om at
løfte i flok.
Nicolas Holm Overgaard modtager genvalg.
Lars Rolsted opfordres af KS til at indtræde i bestyrelsen og han vælges og sætter selv fokus på
at han gerne vil arbejde med uddannelsen.

9. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor.
Peter Lyndrup og Alexander Skovmand modtager genvalg som suppleanter.
Lars Kjeldgaard modtager genvalg som revisor.
10. Eventuelt:
•

-

-

-

Jagtfaglig Chef Niels Søndergaard vil kort redegøre for DJ´s fremadrettede indsats knyttet til
udsætningsforlig, mærkningsordning og jagttider, regulering af f.eks. ræv m.m.
NS redegør for:
Fagligheden bag jagttiderne.
DJ strategi for udsætning:
o En del af dansk jagtkultur
o Anbefalinger vedr. agerhønseudsætning.
o Bæredygtig udsætning af ænder
o Biotopforbedrende tiltag.
o Mindre udsætninger skal laves naturnært.
o Dansk opdræt skal prioriteres.
o Fugle skal være udsat for naturlig selektion.
NS redegør for ”ømme tæer”:
o Der sås tvivl om andeudsætning og der vil nok komme en ny undersøgelse. Evt. DCE.
o Fasaners slitage på natur
o Store parader
o Import af æg og kyl.
o Faunakriminalitet.
o Udsætning af for mange fugle og på forkerte tidspunkter.
o Medicinering af udsatte fugle.
o Sporbarhed.
o Regler for opdræt og udsætning.
NS redegør for mærkningsordning.

•

De nye biotopplaner vil kort blive gennemgået af konsulent Lene Midtgaard fra Danmarks
Jægerforbund.
Lene Midtgaard redegør om det foreløbige hun kender til nye regler for biotopplaner. Der
skulle komme en ny vejledning fredag d. 9/3?
DJ har en vejledning på deres hjemmeside.
Alle er velkomne til at ringe eller maile til Lene.
Der bliver tale om fokusarter.
2018 bliver et forsøgsår hvor man nok ikke kan komme helt galt afsted hvis man ”gør som
man plejer”.

•

Bæredygtig produktion af fasaner til udsætning, Skovskole projekt finansieret af Fjerkræafgiftsfonden 2017. Dyrlæge Susanne Kabell og Kristian Stenkjær
Punktet udsættes. Evt. til mødet på Fyn d. 9/5 2018.

Herefter afslutter KS Generalforsamlingen 2018, der trak ud ca. til. Kl. 17.30 og takker endnu engang for 22 spændende år, hvorefter forsamlingen afslutter med applaus.
Tak for en god dag og god arbejdslyst med den kommende sæson.

