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Referat af 14. møde i Jægerforum, Blåvandshuk 
Mandag den 23. maj 2011 
Lønborg Hede 
 
Til stede var: 
Danmarks Jægerforbund: 
Hans Jørgen Dahl (HJD), Peter Schmidt Nielsen (PSN), Ejgil Eybye (EE), 
Bjarne Christensen (BC), Ingolf Knudsen (IK), Verner Thomsen (VT) 
 
Dansk Land- og Strandjagt 
Svend Poulsen (SVP) 
 
Naturstyrelsen: 
Ole Knudsen (OKN), Ole Daugaard-Petersen (ODP) 
 
Forhindret var: 
Hans Peter Nielsen, Bjarne Hansted, John Pedersen, Steffan Juister 
 
1) Orientering om bukkejagt for nye jægere v/ODP 
2) Muligheder for naturplejeprojekt på Lønborg Hede, herunder terræn-

vandring v/OKN 
    
 
1. Orientering om bukkejagt for nye jægere v/ODP 
ODP bød velkommen til de fremmødte og orienterede kort om arrangemen-
tet ”bukkejagt for nye jægere”, der netop for femte år i træk var blevet af-
holdt i et samarbejde mellem Oksbøllejren og NST Blåvandshuk. 
 
Der havde som de tidligere år deltaget 16 nye jægere. Seks af dem havde 
nedlagt en buk hvilket der var tilfredshed med. Desværre havde en af de 
nye jægere, som sad alene på anstand i et skydetårn, ved en fejltagelse 
nedlagt en hjort. Der var taget hånd om denne hændelse efter de gældende 
regler på området. 
 
Naturstyrelsen havde modtaget en klage fra en af de nye jægere, der havde 
ønsket at deltage, men som ikke var kommet med blandt de 16 deltagere. 
Naturstyrelsen havde bl.a. ikke været opmærksom på, at jagtforeningen 
havde fået ny formand, og havde i stedet skrevet til den tidligere formand.  
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Jægerforum tilbød at holde Naturstyrelsen Blåvandshuk opdateret med en 
liste over de relevante jagtforeningers formænd. 
 
2. Muligheder for naturplejeprojekt på Lønborg Hede v/OKN 
OKN resumerede kort sit indlæg fra forrige møde om det EU støttede LIFE 
projekt, som netop er ved at blive iværksat på heden, samt om de mulighe-
der der ligger i, at Naturstyrelsen erhverver to naboejendomme på hen-
holdsvis 100 ha og 12 ha, som muligvis kan finansieres via den særlige pul-
je, som er reserveret af jagttegnsmidlerne til sådanne formål.  
 
Forudsætningerne er bl.a., at Jægerforum og regionale afdelinger af lands-
dækkende jagtforeninger bakker projektet op, samt at jægerne får mulighe-
der for jagt på arealerne og inddrages i forvaltningen af disse muligheder. I 
praksis vil omfang og art af den konkrete jagtudøvelse på arealet (i givet 
fald Lønborg Hede på ca. 370 ha plus ca. 100 ha erhvervet areal) blive fast-
lagt på baggrund af drøftelser i Jægerforum. ODP nævnte, at der generelt 
udøves et lavt jagttryk på Naturstyrelsens arealer og at jagt i lighed med de 
øvrige aktiviteter på styrelsens arealer søges afviklet i harmoni med den 
øvrige brug af arealerne. Tidshorisonten for den jagtlige udnyttelse skal væ-
re mindst 10 år. 
 
Herefter besås de to arealer. 
 
Efter besigtigelsen gav jægerforum opbakning til at NST Blåvandshuk ar-
bejder videre med tankerne omkring et køb finansieret af de særlige midler 
afsat af jagttegnspuljen. 
 
 
Ole Daugaard-Petersen 


