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Hermed et hovedpunktsreferat fra mødet i Jægerforum den 17. september 2015. 

 

 

Tilstede: 

 

Fra Danmarks Jægerforbund: 

Jens Thomsen, Kaj Refslund, Claus Holm Hansen, Georg Guldberg Jensen, 

Kristian Spodsbjerg, Frowin Lennart Rasmussen, Niels Christian Johansen, Peter 

Storm, Torben Jensen, Hans Kristian Nielsen 

 

Fra Dansk Land- og Strandjagt: 

Halldor Sørensen 

Jørgen Falk Jørgensen 

 

Fra Naturstyrelsen: 

Søren Kirk Strandgaard (SKS) 

Lars Erlandsen Brun (LEB) 

 

 

Ny jagtpolitik. 

SKS orienterede om baggrunden for jagtpapiret. En journalist fra DR har stillet 

kritiske spørgsmål og søgt om aktindsigt i forhold hvem der har været inviteret 

med på jagterne, kongehusets jagt, samt medarbejderes deltagelse og udøvelse af 

jagt. Der er samlet brugt næsten 1 årsværk på besvarelse af spørgsmålene. Der er 

fundet enkelte problematiske tilfælde af jagtdeltagelse. En så grundig og 

dybdegåede gennemgang vil kunne påvise problematiske forhold i alle 

virksomheder og institutioner.   

Artiklerne har indeholdt urigtige oplysninger. DR har efter eget udsagn ikke udvist 

korrekt presseskik i forbindelse med dementi af urigtige oplysninger.  

 

Ministeren har godkendt en ny jagtpolitik og en politik for ansattes rammer for 

deltagelse i jagt. Hovedparten af den hidtidige jagtpolitik er fra 1994. En fornyelse 

har derfor også været relevant.  
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Principper omkring arealkategorier er fastholdt. Der er hovedsagelig ændring i 

forhold til selv jagtudøvelsen. 

 

Den nye politik udelukker jagtinvitationer til politikere. NST Fyn har med en 

række legitime baggrunde hidtil inviteret enkelte lokale kommunalpolitikkere med 

på jagt. Den praksis ophører.  

 

Jagtpolitikken fastlægger en fordeling af invitationer i 3 grupper. Jagtforeninger 

skal udgøre 50 %. Partnerskaber, lodsejere og naboer skal udgøre 25 %. Brugerråd, 

Jægerforum og frivillige skal udgøre 25 %. Antallet af jagter fastholdes. Da der skal 

afholdes flere jagter for nye jagttegnsløsere, blive antallet af invitationsjagter 

derfor reduceret fra hidtil 4 jagter til fremover 2 jagter årligt. Det samlede antal 

pladser på invitationsjagterne vil være ca. 30. Som konsekvens heraf vil 

jagtforeninger blive inviteret ca. hvert 8. år mod nuværende ca. hvert 4. år. 

Hidtil har alle medlemmer af Jægerforum blevet inviteret til en jagt årligt. For 

deltagere i gruppen med Brugerråd og Jægerforum vil der fremover være 3 år 

mellem hver invitation, hvor der hidtil har været en årlig plads til alle i gruppen. 

 

Jægerforum kan vælge invitation i pulje eller spredt med andre i gruppen. 

Jægerforum foreslog en spredt invitation med individuel deltagelse ca. hvert 3. år. 

 

Efter ministerens beslutning skal alle nye jagttegnsløsere med bestået skydeprøve 

tilbydes og have mulighed for at deltage en jagt for nye jagttegnsløsere. Antallet af 

disse jagter udvides derfor fra ca. 40 til ca. 80 jagter årligt. Jagterne tilbydes alle 

med bestået jagtprøve fra og med 2015. Tilbuddet gælder fra dato for bestået 

skydeprøve og 1½ år frem. Der kan vælges deltagelse på tværs af geografi. 

Tilmelding og kommunikation bliver via Mit jagttegn og jagtportalen. 

   

Jægerforum tog jagtpolitikken, ændringer i invitationspraksis og nyjægerjagter til 

efterretning.  

 

Torben Jensen spurgte til synspunktet om, at hvis der er ønske om flere hjorte i 

bestandene, så kan NST bare undlade at skyde så mange hjorte på egne arealer. 

 

SKS og LEB tilbageviste synspunktet. Naturstyrelsen har et meget lavt udtag af 

hjorte på egne arealer, netop under hensyn til at langt hovedparten af hjortene 

skydes på private arealer. Al viden og alle undersøgelser påviser denne situation. 

Naturstyrelsens jagtlejekontrakter indeholder som hovedregel kvoter på 

klovbærende vildt (art, køn, alder, størrelse).  

 

  

Elmelund. 

SKS gav status på en række initiativer i Elmelund. 

 

 

Jagthundetræning. 

Aktiviteten er i drift. Der er opsat hegn, etableret skiltning, ryddet områder med 

pil. Projektet med etablering af en sø er iværksat. I 2016 forventes etablering af 

”madpakkehus/dommerhus”. 

Ifølge Niels Christian har der været interne udfordringer omkring kommunikation. 

Der er plads til mere hundetræning. Specialklubber er mest aktive. 
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Skydeplads. 

Proces er sat i gang. Der planlægges møde mellem NST og skydegruppen.  

 

Jægerforum drøftede deltagerkreds og brug. Der bør overvejes behovsanalyse i 

forhold til brugen.  Hvem, hvad og på hvilken måde skal faciliteten udnyttes. 

Brugen skal have størst mulig afkast. Kristian Spodsbjerg så en partnerskabsaftale 

som grundlag for driften af skydepladsen.  

 

 

Rævegrave til uddannelse. 

NST har i samarbejde med Hans Kristian lavet et udkast til partnerskabsaftale 

vedr. kurser i gravjagt på ræv på arealerne ved Elmelund. HKN har bragt udkastet 

til kommentering i Kreds 5 og DJ. Svar fra kredsen afventes. 

 

 

Biodiversitetsspor. 

Etableres først ved ophør af mekanisk renholdelse af bevoksningerne. Jørgen Falk 

pegede på et punkt i jagtpapiret vedr. etablering af vildtagre. LEB oplyste, at 

punktet i jagtpolitikken primært var rettet mod vildagre til hjortevildt – primært 

kronvildt. 

 

Kristian Spodsbjerg foreslog overvågningen af vildtbestanden. Forslag medførte 

nogen debat om aktører og metode. Forslaget er interessant og relevant. 

Udfordringen er varighed og stabilitet i overvågningen.   

 

 

Formidling af vildtvenlige tiltag. 

Informationstavler vil blive udarbejdet. Jørgen Falk udtrykte skuffelse over den 

manglende omtale af finansieringen via jagttegnsmidler. Kristian Spodsbjerg 

nævnt omtale. 

Finansieringen vil blive nævnt i informationsmaterialet.  

 

 

Flere vådområder. 

Muligheder vurderes, men etablering afventer ophør af renholdelse. 

 

 

Naturskolen. 

Kristian Spodsbjerg informerede om status. Sagen hænger i det kommunale 

politiske system. SKS opfordrede til vedholdenhed. 

 

 

Kristian Spodsbjerg spurgte til indsendelse af høringssvar på etableringen af 

jernbanen. SKS oplyste, at NST har indgivet høringssvar. Jægerforum kan vælge at 

indgive eget høringssvar. 

 

 

LEB spurgte til interessen for en markvandring i Elmelund i foråret. Det kunne 

måske være interessant og relevant for Jægerforum at få et 1:1-indtryk af 

Elmelund. Forslaget fik opbakning fra Jægerforum. NST inviterer Jægerforum på 

markvandring i foråret 2016. 
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Hjortevildtforvaltning.  

Punktet var sat på dagsordenen i lyset af forløbet omkring forslagene fra den 

nationale hjortevildtgruppe. Forslag og proces har medført en heftig og til tider 

lidet konstruktiv debat. Det kan være en trussel mod opbakningen til de fynske 

laugs indstillinger til frivillig forvaltning. Års indsats på Fyn kan tabes på kort tid. 

Der var enighed om at udvise fælles indsats i opbakningen til laugene og i at 

fastholde forvaltningen.    

 

 

Reguleringskorps og mårhunde. 

NST Fyn henviser en del borgere til reguleringskorpset. Borgerne vurderes som 

glade for henvisningen. Hans Kristian fandt samarbejdet godt. Opfordrede til at 

tage reguleringskorpset op i de grønne råd. Hans gav status på mårhundene. Et 

judasdyr er fundet dødt på Horne Land. Judasdyret ved Egeskov planlægges pejlet 

og indfanget. 

 

 

Eventuelt. 

Kaj Refslund spurgte til antallet at behandlede sager om regulering af ringdue. 

Enheden havde ikke status på situationen ved mødet. (Ref.: Er efterfølgende 

undersøgt. I perioden 1. juni til 21. september er der behandlet 415 ansøgninger 

om regulering af ringdue på Fyn. Regulering af ringdue i juli/august udgør 63 

sager. Regulering af ringdue i september/oktober udgør 315 sager. Øvrige 37 sager 

er i forbindelse med gartnerier, nysåede marker i august, kålmarker m.m. 

 

  

 

Ref.: 

Lars Erlandsen Brun  

72 54 35 39  

LEB@nst.dk  

 


