Skov- og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt
J. nr. SN 2001-260-0003
Ref. JPB

Referat fra møde den 22. juni 2005 i jægerforum
Mødedeltagere:
CW - Christian Wichmand, Danmarks Jægerforbund, region 13
PS - Per Skalshøj, Danmarks Jægerforbund, region 12
LSH - Leif Storm Hansen, Danmarks Jægerforbund, region 12
TC - Torben Clausen, Danmarks Jægerforbund, region 12
LE - Leif Engsbye, Danmarks Jægerforbund, region 11
KN – Karsten Nielsen, Danmarks Jægerforbund, region 11
BC - Bent Christensen, Danmarks Jægerforbund, region 11
JE – Jan Eriksen, Dansk Land- og Strandjagt
KS - Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt
JPB - Jens Peter Bundgaard, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt
Fraværende:
Frede Jensen
Der var ønske om, at indsætte et nyt punkt efter pkt. 6 med overskriften ”Reguleringsjægere”. Det
var der ingen invendinger imod.
1. Godkendelse af sidste referat
Referat ønskes tidligere ud.

2. Repræsentation
Ingen bemærkninger.
3. Efterårets jagter
LE ønskede at Københavns dist. selv inviterer. LS mente at DJ selv fandt ud af det med vægtning
region for region. CW ønskede 40 åbne invitationer. KN foreslog at hver region melder ind hvor
mange invitationer pr. jagtforening evt. navngivne medlemmer.
Efter lidt drøftelser blev vi enige om, at de 3 regioner umiddelbart efter mødet ville sætte sig sammen og fordele de 40 pladser efter medlemstal. Herefter skal KN for region 11, PS for region 12 og
CW for region 13 inden 1. september melde de ønskede invitationer pr. region, evt. med navn på, til
undertegnede.
I tilslutning til punktet fremkom ris og ros til distriktets afholdelse af jagterne. Der var mest af det
første, og distriktet undersøger de dokumenterede tilkendegivelser af ris. Vi var enige om, at denne
feed-back er motiverende for alle parter.
4. Ungjægerjagter
JPB orienterede om, at der kun melder sig det antal der skal bruges til ungjægerjagterne samt at for
mange ikke melder afbud, men bare udebliver. CW gjorde opmærksom på, at hans oplevelse er, at
der blandt mange nye jægere er en betydelig usikkerhed overfor at skulle optræde som jæger og
som derfor ikke melder sig eller springer fra i sidste øjeblik. CW mente der er en vigtig opgave i at
formidle, at det er ok at melde fra overfor for eks. at skyde råvildt, hvis den enkelte ikke føler sig
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klar til det. Vi skal have fat i dem, der dukker sig og give dem en bedre instruktion. LE ønskede en
medvirken fra DJ side, som prioriterer nyjægere højt, ved arrangementet evt. med skydetræning og
andet.
Konklusionen blev, at jægerforum får deltagerlisten når den kendes og kan således invitere nyjægerne til en eftermiddag eller aften inden ungjægerjagterne og give skydeinstruktion m.m. Desuden
deltager 6-8 etablerede jægere, evt. jagttegnlærere, i hver ungjægerjagt som tutorer for nyjægerne.
Dette arrangeres i samarbejde med jægerforum.
Datoer til ungjægerjagterne meldes ud senere.
5. Roskilde Fjord
LE og KN orienterede om, at DJ ikke mener at Natura 2000 er til hindring for jagt i fjorden og vil
således gerne have en revision af bekendtgørelsen med henblik på at flytte jagttiden og udvide, evt.
forenkle, jagtområderne.
KS redegjorde for, at distriktet ikke har de fornødne tidsmæssige ressourcer set i relation til de faglige ting. som skulle betinge en revision. Distriktet fastholder derfor, at der på det nuværende
grundlag ikke er planer om en snarlig revision, hvilket der ikke er kommet negative reaktioner over
fra brugergruppen vedr. Roskilde Fjord, bortset fra LE og KN.
6. Aflivning af mink
JPB redegjorde for at distriktet har ”søsat” minkprojektet og efterlyste flere jægere til aflivning af
minkene. Minkpapiret blev udleveret. Efter mødet fik distriktet et par kontakter mere til jægere.
7. Reguleringsjægere
Der blev efterlyst en kontakt til reguleringsjægerne. Distriktet afholder møde med reguleringsjægerne efter sommerferien.
8. Eventuelt
Der blev spurgt til, om det er muligt at lade jagtforeningerne komme ind på noget jagt på enkelte af
distriktets arealer. KS redegjorde for, at vi har de officielle jagter, hvor DJ bl.a. er inviteret med.
Distriktets øvrige jagt fordeler sig principielt som følger i 3 kategorier: I. Enten er der ingen jagt på
arealet. II. Distriktet står for jagten samt III. Jagt bliver udbudt til leje. Distriktet har kun en enkelt
jagtlejer for tiden.
Næste møde blev aftalt til juni måned 2006.

10. 07. 2005
Jens P. Bundgaard

