
11. møde i Jægerforum, 8. april 2010, SNS Blåvandshuk 
Referat 
 
Til stede var: 
Danmarks Jægerforbund: 
Hans Jørgen Dahl (HJD), Bjarne Christensen (BC), Peter Schmidt Nielsen (PSN), Hans 
Peter Nielsen (HPN), Claus Mathiasen (CM) 
 
Dansk Land- og Strandjagt 
Svend Poulsen (SVP) 
 
Skov- og Naturstyrelsen: 
Jørgen Andersen (JA), Ole Daugaard-Petersen (ODP) 
 
Schweissudvalget 
Schweisskoordinator John Pedersen (JP) 
 
Forhindret var: 
Steffan Juister, Ejgil Eybye, Bjarne Hansted, Ingolf Knudsen  
 
Dagsorden: 
 
1) Velkomst v/SNS 
2) Hagljagter for nye jægere v/SNS 
3) Bukkejagt for nye jægere v/SNS 
4) Repræsentationsjagter v/SNS 

a) Hagljagter 
b) Riffeljagter 

5) Mårhund v/SNS 
6) Invasive arter, fugletællinger /Svend Poulsen 
7) Evt. herunder næste møde 
 
1. Velkomst 
ODP bød velkommen på Skov- og Naturstyrelsens vegne og hilste fra skovrider Ulrik 
Lorenzen, som desværre ikke havde mulighed for at deltage i mødet. 
 
2. Hagljagter for nye jægere 
JA 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 37 returneret slippen, og på den måde givet udtryk for, 
at de ønskede at deltage i jagterne. Derfor blev der planlagt to jagter for de nye jægere. 
 
Imidlertid var kom der ikke svar fra 8 af de inviterede, og yderligere 8 meldte afbud til 
jagterne. 
Inden jagterne gives de nye jægere en grundig orientering om jagtetik og jagtetikette, og til 
sidst en meget grundig parole. Der lægges vægt på, at jagterne foregår i et roligt tempo, 
hvor der er tid til at tale om, hvad der opleves. Nedlægges der råvildt får de nye jægere 
også demonstreret, hvor man brækker dyrene op. 
 
Ligesom på alle enhedens øvrige jagter deltager der også på jagterne for nye jægere en 
legitimeret schweisshundefører. 



 
3. Bukkejagt for nye jægere 
JA tog sig også af dette punkt og fortalte om hvordan arrangementet de sidste tre år var 
sket i samarbejde med forsvaret, 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. 
 
Arrangementet foregik 16.-17. maj, og indledtes med en kontrolskydning af riflerne. 
Herefter var der demonstration af anskudssteder. De var frembragt ved at gennemskyde 
et trafikdræbt stykke råvildt forskellige steder, og de nye bukkejægere fik lejlighed til at 
bruge øjnene for at finde hår, bensplinter mv. og de kunne naturligvis også give deres bud 
på, hvor de troede kuglen sad. Efterfølgende blev der fortalt om schweissarbejdet samt 
den tilknyttede lovgivning, og der var til slut lejlighed til at se en schweisshund i arbejde. 
 
På selve jagten blev de nye jægere guidet to og to af Forsvarets og Skov- og 
Naturstyrelsen personale, så hver af dem skiftevis sad på anstand og pürschede. Der var 
jagt lørdag aften og søndag morgen, og demonstration af opbrækning samt afsavning af 
opsatser søndag formiddag. 
 
Hver deltager måtte nedlægge 1 råbuk, idet der dog ikke skydes 1-års bukke. 
 
Resultatet af jagten blev 7 bukke, samt en masse gode naturoplevelser. 
 
Det er efter mødet besluttet at gentage arrangementet i 2010. Det afholdes den 21.-22. 
maj. 
 
4. Invitationssjagter 
JA orienterede om hagljagerne. 
 
Der inviteres årligt til 4 hagljagter, hvor 70 af de 80 pladser fordeles mellem 
jagtforeningerne efter en nøgle aftalt i Jægerforum. 
 
Der var i alt blevet nedlagt 14 stk. vildt, som blev aftaget af de deltagende jægere. Der 
gøres i invitationerne opmærksom på, at de deltagende jægere skal aftage det vildt, de 
pågældende eventuelt nedlægger. Årsagen er, at det både er dyrt og besværligt for 
enheden at skulle afsætte nogle få stykker småvildt efter jagterne. 
 
Enheden har haft dispensation til at regulere ræve i vildtreservaterne, og en række 
medlemmer af jagtforeningerne har hjulpet til med det, hvilket har været en god hjælp for 
enheden. 
CM spurgte på baggrund af mårhundeproblematikken, om mulighederne for at deltage i 
røgtning af enhedens rævegrave. JA fortalte, at det er i vildtreservaterne denne mulighed 
er til stede, og at det tidligere var aftalt i Jægerforum, at man kunne henvende sig til 
skovløber Jens Dyrvig (2141 8636), der koordinerer denne indsats, hvis man gerne ville 
være med. Der er dog kun plads til et meget begrænset antal deltagere, og det er Jens 
Dyrvig som afgør i hvilket omfang man evt. kan komme med. 
 
ODP fortalte herefter om riffeljagterne. 
 



Enheden havde afholdt fem jagter i den forløbne jagtsæson. I alt 15 invitationer var sendt 
til de lokale jagtforeninger i enhedens vildtforvaltningsområde. Også det lokale 
kronvildtlaug har som enhedens nabo og samarbejdspartner fået et antal invitationer. BC 
gjorde opmærksom på, at der var andre kronvildtlaug i området, som man måske kunne 
tænke på ved udsendelse af invitationer, fx lauget i området omkring Nyminde/Blåbjerg. 
Dette noterede ODP sig. 
 
5. Mårhund 
ODP gav en generel orientering om mårhundens udbredelseshistorie, biologi mv. samt om 
de negative konsekvenser den kan medføre for den øvrige fauna, hvis den får lov til at 
etablere sig i Danmark for alvor. Han orienterede ligeledes om udarbejdelsen af den 
danske indsatsplan, samt om den fælles svensk-finsk-danske ansøgning om støtte fra EU 
til en fælles skandinavisk bekæmpelse af mårhunden. En forudsætning for at lykkes med 
bekæmpelse af mårhunden er et tæt og energisk samarbejde mellem alle relevante 
myndigheder og interesseorganisationer, og naturligvis vil jægernes deltagelse i arbejdet 
vil være af stor betydning. 
 
CM havde noteret sig, at fælder til fangst af mårhund ifølge den nye bekendtgørelse om 
vildtskader maksimalt må have en indgangsåbning på 30x30 cm. CM anså denne 
indgangsåbning for at være for lille til fangst af mårhund, og han ville derfor gerne vide, om 
der var mulighed for at få dispensation til at anvende fælder med større indgangsåbning til 
fangst af mårhund, fx 60x60 cm, som er gældende for fangst af ræv. ODP svarede, at der 
skulle være en særlig begrundelse for, at man kunne få en sådan dispensation. Han 
forventede, at Skov- og Naturstyrelsen ved iværksættelse af indsatsplanen mod mårhund 
ville tage stilling til i hvilket omfang, der evt. kunne dispenseres fra bestemmelsen. 
 
6. Invasive arter, fugletællinger 
SP ønskede at drøfte situationen, hvor en sort svane var dukket, og havde påkaldt sig en 
del offentlig opmærksomhed og interesse, men som var blevet reguleret, hvilket kunne 
sætte jægerne i dårligt lys i forhold til den del af befolkningen, som syntes den var et 
spændende indslag i naturen. 
 
ODP fortalte, at han var blevet kontaktet af en jæger om fuglen, og at han havde anbefalet 
ham at regulere den i henhold til de gældende regler. Den sorte svane hører til de invasive 
fuglearter, der umiddelbart må reguleres uden forudgående tilladelse, hvilket indikerer 
dens status som absolut uønsket i Danmark. Det er vigtigt at fjerne sådanne individer, 
mens der kun er få af dem, så der ikke dannes bestande, som ikke kan fjernes igen. 
 
SP berettede videre om sit møde men en person, som optalte fugle, men hvis kendskab til 
bestemmelse af de forskellige fuglearter lod meget tilbage at ønske. Der var enighed om, 
at man naturligvis skulle være i stand til at kende fuglearterne under feltforhold, hvis man 
foretog optællinger, der skulle bruges i forvaltningsmæssig sammenhæng. 
 
6. Eventuelt 
JP orienterede om de legitimerede schweisshundeføreres arbejde i område 3. Området 
dækker 5.092 km2, og der er 32 hundeførere i området. Førerne havde det sidste år 
gennemført i alt 3.081 eftersøgninger. De var fordelt således: 
 
Eftersøgninger i forbindelse med påkørsler: 648 
Eftersøgninger i bukkejagten:  820 
Eftersøgninger ved efterårsjagterne:  1.613 
 



JP nævnte, at mange jagtselskaber inviterede en schweisshundefører med på jagterne. 
Det var en fordel, fordi man straks kunne kontrolsøge/eftersøge, hvis der blev behov for 
det.  
 
Næste møde blev aftalt til september 2010, hvor mødet afvikles i felten med besigtigelse 
af enhedens nye vildthus. Forhåbentlig bliver der også lejlighed til at opleve kronvildtets 
brunst. Opstår der behov for et møde inden da, retter medlemmerne henvendelse til 
enheden om hvilke emner, der ønskes drøftet. 
 
 
Ole Daugaard-Petersen 
referent 


