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Referat af 17. møde i Jægerforum, Blåvandshuk 
Mandag den 3. marts 2014 
 
Til stede var: 
Danmarks Jægerforbund: 
Bjarne Christensen (BC), Hans Jørn Dahl (HJD), John Pedersen (JP), Ingolf Knud-
sen (IK), Verner Thomsen (VT), Kristian Vang Andersen (KVA), Ole Lemcke (OB) 
 
Dansk Land- og Strandjagt 
Svend Poulsen (SVP) 
 
Naturstyrelsen: 
Ole Daugaard-Petersen (ODP) 
Søren Rask Jessen (SRJ) 
 
Dagsorden 
1) Velkomst v/NST 
2) Enhedens invitationsjagter 2013 v/ODP (riffel) og v/SRJ (hagl) 
3) Jægerforums assistance ved planlægning og afholdelse af enhedens hagljagter 

– erfaringerne fra 2013 v/Alle 
4) Ikke-jagtrelaterede projekter finansieret af jagttegnsmidler v/Svend Poulsen 
5) Gensidig orientering om aktuelle emner v/Alle 
6) Evt. herunder næste møde 
    
 
 
1. Velkomst  
 
ODP bød velkommen til de fremmødte. Naturstyrelsen oplever, at 
møderne i Jægerforum bidrager til at understøtte en god og levende 
dialog med jægerne i NST Blåvandshuk’s vildtforvaltningsområde. 
 
2. Enhedens invitationsjagter i 2013 
 
ODP orienterede om riffeljagterne. 
 
Jagtintensiteten i Vejers plantage, hvor enhedens riffeljagter holdes, 
havde været større end de foregående år, fordi enheden vurderede, 
at det var nødvendigt, for at nå den planlagte afskydning. 
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Der havde været afholdt 3 egentlige invitationsjagter med i alt ca. 90 
deltagere, som i alt havde nedlagt 83 stk. kronvildt. Blandt deltagerne 
havde blandt andet været 8 repræsentanter for jagtforeninger og 6 fra 
kronvildtlaug. Der var desuden afholdt en afslutningsjagt for med-
hjælpere, samt som et forsøg en fælles anstandsjagt først på sæso-
nen. På disse jagter blev nedlagt 21 stk. kronvildt. 
 
SRJ orienterede herefter om de afholdte hagljagter. 
 
Det drejede sig om 1 jagt for nye jægere, samt 3 jagter, hvor de i alt 
66 pladser var blevet fordelt blandt jagtforeningerne som tidligere af-
talt i Jægerforum. 
 
Til jagten for de nye jægere trækkes der lod om pladserne, men inte-
ressen er ikke større, end at det som regel kun er nogle få interesse-
rede, der ikke kommer med. 
 
Til hver af de 3 jagter for jagtforeningerne var der inviteret 22 deltage-
re, og som regel var der mødt 19-20 jægere op til jagterne. 
 
3. Jægerforums assistance ved planlægning og afhold else af 

enhedens hagljagter – erfaringerne fra 2013 v/Alle 
 
SRJ, ledte jagterne i 2013, indledte med at fortælle, at Naturstyrelsen 
er meget glad for jagtforeningernes indsats. Han syntes, at samar-
bejdet om afholdelse af jagterne var forløbet programmæssigt og at 
der havde hersket en god og positiv stemning. 
 
BC og HJD havde også været tilfredse med samarbejdet. Der var 
derfor bred enighed om at fortsætte samarbejdet om afholdelse af 
hagljagterne i 2014 efter samme recept som i 2013. 
 
Flere af jæger repræsentanterne gav udtryk for, at arrangementet 
med bukkejagt for nye jægere burde gentages. De gav samtidig ud-
tryk for, at de gerne ville medvirke med at guide de nye jægere. 
 
ODP forklarede, at bukkejagten for de nye jægere var blevet skrinlagt 
i forbindelse med, at Oksbøllejren ikke længere havde ønsket at del-
tage. Naturstyrelsen fandt desuden, at det var uforholdsmæssigt 
mange resurser at bruge på det meget begrænsede antal nye jæge-
re, der kan deltage i et sådant arrangement.  
 
IK gjorde opmærksom på, at han gerne assisterede på jagterne, og 
nævnte tidligere jagter for nye jægere, hvor underviserne havde del-
taget, hvilket havde været en meget positiv oplevelse. 
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HJD sagde, at signalet til Naturstyrelsen var, at repræsentanterne i 
Jægerforum kan formidle kontakten til lokale jægere, der er villige til 
at assistere med afholdelse af jagter, hvis der var brug for det. ODP 
takkede tilsagnet, som vil indgå i enhedens overvejelser fremover. 
 
4. Ikke-jagtrelaterede projekter finansieret af jag ttegnsmidler   
v/SP 
 
SP fortalte, at han var blevet opmærksom på en oversigt over forskel-
lige projekter, som efter forslag fra forskellige grønne organisationer. 
Projekterne havde ingen jagtlig relevans, og spørgsmålet var, hvor-
dan man kunne ændre på denne prioritering af midlerne. Efter nogen 
debat konkluderede Jægerforum, at rådgivning om prioritering af jagt-
tegnsmidlerne samt om fastlæggelse af jagttider ligger i Vildtforvalt-
ningsrådets regi. 
 
5. Gensidig orientering om aktuelle emner v/Aller 
 
JP orienterede om schweissarbejdet, hvor der var sat rekord med en 
stigning i antallet af eftersøgning relateret til trafik med 7 % og relati-
on til jagt med 5 %. 
 
Der er stadig på landsplan en stor forskel på hvor meget schweiss-
hundeførerne bruges. I vort del af landet er der en relativ stor pro-
centdel eftersøgninger i forhold til antallet af nedlagte dyr. Det skyl-
des jo nok ikke, at vi skyder ringere end gennemsnittet, men snarere 
at jægerne i området i prisværdig høj grad rekvirerer schweisshunde-
førerne, hvis der er tvivl om resultatet af et afgivet skud. 
 
BC spurgte om muligheden for et samarbejde om beskydning af 
kronvildt mellem Naturstyrelsen og jagtnaboerne uden for plantager-
ne. ODP svarede, at Naturstyrelsen altid er åben for at drøfte samar-
bejde, og foreslog, at emnet tages op i forbindelse med det snarlige 
kontaktmøde mellem Blåbjerg/Bork Kronvildtlaug og NST Blåvands-
huk. Han lovede desuden at sende en kopi af en retlig afgørelse vedr. 
beskydning af kronvildt ved foderplads, såfremt den kunne graves 
frem af arkivet. 
 
5. Eventuelt, herunder næste møde 
 
Næste ordinære møde holdes efter jagtsæsonens afslutning i vinte-
ren 2015, med mindre der opstår behov for at mødes forinden. 
 
 
Ole Daugaard-Petersen 
referent 


