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Referat af 13. møde i Jægerforum, Blåvandshuk
Tirsdag den 26. april 2011

Til stede var:
Danmarks Jægerforbund:
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 Jørgen Dahl, Hans Peter Nielsen, Bjarne Hansted, John Pedersen,
Steffan Juister
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Velkomst v/NST
Orientering om naturplejeprojekt på Lønborg Hede v/OKN
Orientering om mårhundprojektet v/ODP
Enhedens jagter for nye jægere v/ODP
Enhedens invitationsjagter v/ODP
Evt. herunder næste møde

1. Velkomst
ODP bød velkommen til de fremmødte i almindelighed og til Verner Thomsen i særdeleshed. Verner er nyt medlem i Jægerforum idet han overtager
den ledige plads efter Claus Mathiassen, som har valgt at træde ud.
2. Orientering om naturplejeprojekt på Lønborg Hede
OKN fortalte om det EU støttede LIFE projekt, som netop er ved at blive
iværksat på heden. Planen omfatter fjernelse af en del af de eksisterende
nåletræsbevoksninger og –opvækst, fjernelse af en stor del af pilekrattene,
sløjfning af grøfter for at genskabe fugtige arealer, samt etablering af flere
mindre arealer med åbent vand, afbrænding af alle hedearealerne og på de
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mest græsplagede arealer en afhøstning af den grønne masse ned til toppen af humuslaget.
Når tiltagene er gennemført vil arealerne blive græsset af kreaturer. Projektet indebærer derfor, at der opsættes kreaturhegn omkring heden.
OKN berettede videre om de muligheder der ligger i, at Naturstyrelsen erhverver to naboejendomme, som muligvis kan finansieres via den særlige
pulje, som er reserveret af jagttegnsmidlerne til sådanne formål. Forudsætningerne er bl.a., at jægerne i et vist omfang får mulighed for jagt på arealerne, samt at Jægerforum bakker op om erhvervelsen.
./.

OKN ledsagede sit indlæg med 2 PowerPoint præsentationer, der vedlægges til orientering.
Det aftaltes:
at Jægerforum får tilsendt ovenstående information om projektets muligheder
at Jægerforum samt NST mødes på Lønborg Hede i løbet at ca. en måned
for at se arealerne og drøfte projektet, hvorefter Jægerforum tager stilling til,
om det kan bakke projektet op
at NST snarest indkalder til mødet. Det skal være inden den 25. maj, en
hverdag, dog ikke tirsdag, og med formøde for Jægerforum kl. 18.30
at medlemmer af Jægerforum, der evt. ikke har mulighed for at deltage i
mødet sørger for at informere om sin holdning til projektet på anden vis
at Jægerforums medlemmer inden mødet er velkomne til at kontakte Ole
Knudsen (2141 8612) for opklarende spørgsmål
3. Orientering om mårhundeprojektet
ODP orienterede kort om projektet.
Indsatsplanen var klar og offentliggjort lige før Jul. Vildtskadebekendtgørelsen var blevet revideret pr. 1. april, så mulighederne for at regulere mårhund var blevet øgede. Der var desuden indført jagttid på mårhund.
Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen er i forhandlinger om en aftale
om samarbejde om bekæmpelse af mårhund.
Der er pt. tre mårhunde, som er blevet steriliserede og genudsat med GPS
halsbånd. Dyrene skal lede frem til artsfæller, og de har indtil nu gjort det
muligt for NST at fange yderligere to mårhunde.
4. Enhedens jagter for nye jægere
ODP orienterede:
Bukkejagt for nye jægere
Blåvandshuk havde i lighed med tidligere år i samarbejde med Oksbøllejren
inviteret 16 nye jægere på bukkejagt.
Arrangementet var blevet afviklet den 21.-22. maj 2010. De deltagende jægere havde i alt nedlagt 7 bukke.
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Den 19.-20. maj i år gentages arrangementet.
Hagljagter for nye jægere
Der var afholdt 2 jagter og udsendt invitationer til i alt 40 nye jægere, der
alle havde meldt sig som interesserede i at deltage i jagterne.
Der kom 8 afbud, 6 hørte vi aldrig fra (men 2 mødte alligevel op til jagten).
Det samlede deltagerantal blev dermed 28.
På de to jagter blev nedlagt 6 stykker vildt i 14 skud = 2,3 skud pr. stk. nedlagt vildt.
5. Enhedens invitationsjagter
ODP orienterede:
Hagljagter:
Der var som sædvanligt inviteret repræsentanter for jagtforeningerne efter
den fordelingsnøgle, der er aftalt med Jægerforum. Til de 4 hagljagter var
der på den baggrund udsendt 66 invitationer.
Der var indkommet 5 afbud med kort varsel, og 4 meldte sig til jagt men
kom aldrig. Dermed deltog i alt 57 jægere ud af 66 mulige.
På jagterne blev i alt nedlagt 11 stk. vildt i 26 skud = 2,3 skud pr. stk. nedlagt vildt.
I den kommende jagtsæson planlægges fortsat afholdt 4 hagljagter.
Riffeljagter
Der var afholdt 3 betalingsjagter i sidste jagtsæson, en i hver af plantagerne
Kærgård, Vrøgum og Blåbjerg vest. 115 jægere deltog, og de leverede i 120
skud 68 stk. kronvildt, 5 stk. råvildt og 2 ræve.
I Vejers var blevet afholdt 2 jagter. Hertil var bl.a. inviteret 8 repræsentanter
for lokale jagtforeninger. Det samlede udbytte på de 2 jagter var 41 stk.
kronvildt.
6. Evt. herunder næste møde
EE spurgte, om der ikke burde ske en mere intensiv regulering i den vestlige del af Skjern Enge. Der var bl.a. problemer med, at rævene tog lammene
fra de får, der afgræsser arealer. ODP Svarede, at han ville forelægge problemstillingen for den kollega, der er ansvarlig for de pågældende arealer.
IK efterlyste et møde for våbenkursuslærerne. ODP svarede, at han vil forsøge at arrangere et møde i august måned.
Næste ordinære møde, udover det kommende møde på Lønborg Hede,
holdes efter afslutningen af den kommende jagtsæson.

Ole Daugaard-Petersen
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