Referat af 18. møde i Jægerforum, Naturstyrelsen Blåvandshuk
Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 19-21.30
Ålholt, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl.

Tilstede fra Danmarks Jægerforbund: John Pedersen (JP), Peter Schmidt Nielsen (PSN), Hans Peter Nielsen
(HPN), Ingolf Knudsen (IK), Jan Holm (JH), Verner Thomsen (VT), Bjarne Christensen (BC), Hans Jørgen Dahl
(HJD), Ole Petersen (OP).
Tilstede fra Dansk Land & Strandjagt: Svend Poulsen (SP).
Tilstede fra Naturstyrelsen Blåvandshuk: Ole Daugaard-Petersen (ODP), Søren Rask Jessen (SRJ), Karsten
Lund Platz (karlp).

1) Velkomst v. ODP.
ODP går på pension d. 1. april, og den ny vildtkonsulent, Karsten Lund Platz, gav en kort
præsentation af sig selv. Flere af forummets deltagere kender Karsten fra hans ansættelse ved
Danmarks Jægerforbund, Kalø.

2) Enhedens invitationsjagter 2014 v. SRJ (hag)l og ODP (riffel)
Hagljagter 2014:
Sted
Nørre Nebel
Lønborg Hede
Holmsland Klit

Målgruppe
Jagtforeninger (1 jagt) og
nyjægere (1 jagt)
Jagtforeninger
Jagtforeninger

Nedlagt vildt
3 harer og 2 snepper
5 rådyr og 1 ræv
1 rådyr og 1 ræv

Antal deltagere
Kun 8 nyjægere! Se
tekst nedenfor.
19
14

Nyjægerjagt: Alle der bestod jagtprøven blev inviteret skriftligt. Kun 15 meldte positivt tilbage
(ligesom på de øvrige enheder i midt/vestjylland) og de blev alle inviteret. 8 sagde ja tak til
invitationen, hvilket er for lidt til en drivjagt. Derfor blev der fyldt op med 8 mentorer til nyjægeren,
hvilket blev meget positivt modtaget af nyjægere og mentorer.

Riffeljagter 2014:
Invitationsjagter:
3 jagter i Vejers Plantage og 42 stk. kronvildt nedlagt. Første jagt gav lille parade, anden jagt gav
igen en lille parade, men tredje jagt gav ok resultat.

Betalingsjagter:
4 stk. fordelt på 2 plantager (Kærgård + Blåbjerg vest). Nedlagt 108 stk. kronvildt. Generel god
opførsel, dog et enkelt tilfælde af skud på for langt hold + et par hjorte nedlagt i strid med parolen.

3) Oplæg til drøftelse: Flere jagter til nye jægere.
Miljøministerens udspil pr. 22/12 om flere jagter til nye jægere er endnu uklart hvad det præcist vil
medføre for enhedens jagtpraksis, ikke mindst set i lyset af at der kun deltog 8 nyjægere på jagten i
2014. Forummet diskuterede årsagerne til den lave tilslutning til nyjægerjagterne.

4) Gensidig orientering om aktuelle emner:
PSN: Ønske om at få et naturprojekt for jagttegnsmidlerne på Lønborg Hede f.eks. i stil med
skovrejsningsprojektet ved Odense. Køb af ejendom ved Lønborg mislykkedes da Skat ikke
accepterede prisen på jorden. Forummet diskturede herefter mulighederne for at lave projekter for
jagttegnsmidler.
JH: På Fanø er der stor interesse for fællesjagter med riffel, hvor hver deltager betaler 500 kr. for en
dagjagt i jagtforeningen, som administrerer jagten på ca. 90 % af øens areal. Der samarbejdes også
med jagtlejere på statens arealer, som iflg. jagtlejekontrakten kun må skyde kronvildt på de dage
med fællesjagter.
JH: Meldinger om en død mårhund, som skulle drevet i land på nordenden af øen d. 15/3, men der
er ingen 100 % sikker identifikation af dyret. Tidligere på året er der dog bekræftet fund af død
mårhund på stranden på Fanø.
SRJ: 4 ulve meldes set i Solbjerg Plantage, hvilket senere er bekræftet via afføringsprøver. Ud fra
poteaftryk kan man ikke afgøre hvorvidt det er ulv eller hund, hverken på størrelse eller på
placering af trædepuder. Der har været opsat vildtkameraer i Vrøgum + Kærgård Plantage, men der
er ikke taget billeder af ulv, eller på andre måder konstateret valide tegn på ulv. Det samme gør sig
gældende på Filsø. I DK er der kun konstateret DNA fund fra hanulve.
En sønderjysk fåreavler har mistet 40 lam, og alle er DNA-testet for ulv. Kun 10 % af dem har vist sig
ulve-DNA på sig. På de resterende 90 % er der kun fundet DNA fra hunde og ræve.
JP: Schweisshundeførerne har i 2014 haft en mindre stigning på jagteftersøgninger (ca. 1 %)og en
stigning på trafikeftersøgninger på ca. 6-7 % set på landsplan. NST’s eftersøgningspraksis inspirerer
mange andre jægere til at eftersøge alle skud til hjortevildt, når de opdager hvor mange såkaldte
”blanke forbiere” der findes når der eftersøges af schweisshundeførerne.

5) Eventuelt samt næste møde:
Mountainbikere opfattes af forummet som et problem på nogle arealer og betaler ikke for deres
brug af naturen.
SRJ: Kommercielle aktører betaler for brug af arealer til f.eks. mountainbikekørsel, ridning mm.,
ligesom mountainbikeklubber osv. bidrager med arbejdskraft til anlæg/vedligehold af
mountainbikeruter. Der lægges således mange timer frivillig arbejdskraft fra de organiserede
brugere af arealerne.
HJD: Optællinger omkring Hoverdal Plantage viser faldende bestand af kronvildt.
ODP: Bestanden i Oksbøl reservatet virker stabil når man sammenholder kalvevægt og
observationer.
Næste møde:
Indkaldes når der er klarhed omkring hvad Ministerens udtalelse om jagt vil betyde for
jagtmulighederne på BLH’s arealer. KARLP sørger for orientering og indkaldelse.

Karsten Lund Platz
Referent

