10. møde i Jægerforum, 11. februar 2009, SNS Blåvandshuk
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Nielsen (PSN), Bjarne Hansted (BJH), Hans Peter Nielsen (HPN), Ingolf Knudsen (INK)
Dansk Land- og Strandjagt
Svend Poulsen (SVP)
Skov- og Naturstyrelsen:
Jørgen Andersen (JAN), Ole Daugaard-Petersen (ODP)
Schweissudvalget
Schweisskoordinator Steen S. Petersen (STP)
Forhindret var:
Steffan Juister, Claus Mathiasen
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)

Velkomst v/SNS
Hagljagter for nye jægere v/SNS
Bukkejagt for nye jægere v/SNS
Repræsentationsjagter v/SNS
a) Hagljagter
b) Riffeljagter
5) Jægerforum og den nye struktur i Danmarks Jægerforbund v/alle
6) Evt. herunder næste møde

1. Velkomst
ODP bød velkommen og gennemgik af hensyn til de nye medlemmer af Jægerforum kort
baggrunden for dets oprettelse. Det aftaltes, at der udsendes en opdateret liste over
medlemmernes mailadresser mv.
2. Hagljagter for nye jægere
JAN beskrev hvordan de, der bestod jagtprøven på enheden, fik udleveret et papir med
information om jagterne. De kunne ved at indsende en slip tilkendegive, at de gerne ville
deltage. Hvis der var for mange i forhold til de i alt 40 pladser, blev der trukket lod. i den
forgangne jagtsæson havde kun 23 ønsket at deltage, og der var derfor kun blevet afholdt
1 jagt.
Herefter drøftedes det, hvordan det kunne være, at så få havde interesse i at komme med
på jagterne. Nogle var måske flyttet fra egnen i forbindelse med uddannelse, og nogle
troede måske at chancerne var små, fordi der blev trukket lod, hvis der var flere der ville
med, end der var pladser til. Enhedens konklusion er, at det er op til den enkelte at afgøre,

om vedkommende vil tage imod tilbuddet om at deltage i jagterne, også selv om der
måske skal trækkes lod om pladserne.
3. Bukkejagt for nye jægere
JAN tog sig også af dette punkt og fortalte om hvordan arrangementet de sidste to år var
sket i samarbejde med Lokalstøttecenter Vestjylland.
I alt 16 nye jægere kunne deltage, og man havde fundet frem til dem ved at kontakte
formændene for jagtforeningerne i enhedens vildtforvaltningsområde. Målgruppen var
yngre, nye jægere, der skulle være fyldt atten år, og som ikke tidligere havde nedlagt
råbuk.
De nye jægere blev guidet to og to af Forsvarets og Skov- og Naturstyrelsen personale, så
hver af dem skiftevis sad på anstand og pürschede. Der var ankomst om lørdag
eftermiddag til prøveskydning af riflerne, jagt lørdag aften og søndag morgen, og
afsavning af opsatser søndag formiddag.
Hver deltager måtte nedlægge 1 råbuk, idet der dog ikke skydes 1-års bukke.
Resultatet af jagten blev 5 bukke
4. Repræsentationsjagter
Dette punkt fortalte ODP om.
Der inviteres årligt til 4 hagljagter, hvor den langt overvejende del af de 80 pladser fordeles
mellem jagtforeningerne efter en nøgle aftalt i Jægerforum.
I jagtsæsonen var der i Vejers inviteret til fire riffeljagter og i alt 18 invitationer var sendt til
jagtforeningerne.
En oversigt over fordelingen af invitationer til jagtforeningerne kan ses på enhedens
hjemmeside.
En forudsætning for at kunne sende jagtinvitationer ud til foreningerne er, at enheden er i
besiddelse af en opdateret liste over jagtforeningerne, med formandens navn, adresse og
tlf.nr. samt antal medlemmer i foreningen. PSN påtog sig at undersøge, hvordan disse
informationer kan fremskaffes og holdes opdaterede lettest muligt.
5. Jægerforum og den nye struktur i Danmarks Jægerforbund
Punktet blev ikke behandlet, idet Jægerforbundets repræsentanter nu var valgt.
6. Eventuelt
ODP orienterede om de mange henvendelser enheden siden sommeren 2008 havde fået
om observation af mårhund, samt et mindre antal henvendelser om skudte og trafikdræbte
mårhunde. Meget tyder på, at mårhunden har etableret sig som ynglende art i området, og
der er al mulig grund til, at jægerne er opmærksomme på det, og gør en indsats for at få
den bekæmpet.

Mårhunden har ingen jagttid, men må reguleres hele året. Med de nugældende regler må
den ikke skydes fra skydetårn/skydestige, og den må heller ikke fanges i fælde. Det
arbejdes der på at få ændret, og i mellemtiden kan man ved henvendelse til Skov- og
Naturstyrelsen lokale enheder få en dispensation fra disse bestemmelser.
HJD gjorde opmærksom på, at der den 30. marts afholdes et offentligt møde i Dejbjerg
med mårhunden som hovedemne.
INK spurgte til det forsøg SNS Blåvandshuk havde udført sammen med DMU, hvor de
drivende hunde på kronvildtjagterne var forsynet med GPS udstyr.
ODP fortalte, at forsøget skulle ses i lyset af de etiske regler for kronvildtjagt, som
anbefaler at begrænse brugen af store, hurtigtgående hunde.
DMU’s notat om forsøget kan ses på enhedens hjemmeside.
En forsigtig konklusion på forsøget er, at det ikke så meget er hundens race, det kommer
an på, men derimod den enkelte hunds egnethed. Og så bør der ikke anvende flere hunde
end nødvendigt for at sætte dyrene i bevægelse.
STP oplevede en stigende utålmodighed blandt de, der rekvirerede schweisshundeførere.
Han efterlyste en større forståelse for, at hundeførerne ikke er fuldtidsansatte til at
foretage eftersøgninger, men derimod foretager dem i deres fritid. Desuden gjorde det
schweisshundeførernes opgave sværere, at jægerne ofte selv forsøgte på at finde dyrene
inden en schweisshund blev tilkaldt.
STP oplyste, at strukturændringer for schweisskoordinatorerne betyder, at han ikke
længere knyttes til Blåvandshuks Jægerforum, og at mødet derfor var hans sidste i dette
forum.
Næste møde blev aftalt til februar 2010, hvor der inden mødet bliver besigtigelse af
enhedens nye vildthus. Opstår der behov for et møde inden da, retter medlemmerne
henvendelse til enheden om hvilke emner, der ønskes drøftet.
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