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Som Danmarks næststørste grønne organisation med 93.000 medlemmer,
der i væsentlig grad berøres af fremsendte udkast til ovennævnte lovforslag,
skal vi hermed fremkomme med vores høringssvar.
Indledningsvis skal vi præcisere at Danmarks Jægerforbund ikke er imod
forbuddet mod rævehold til pelsproduktion, ligeledes anerkender vi også
behovet for rævehold i zoologisk sammenhæng, men til gengæld betragter vi
rævehold til brug ved oplæring af gravsøgende hunde som værende lige så
anerkendelsesværdigt som ovennævnte.
Det er vores klare opfattelse at rævehold til træning af gravsøgende hunde
ikke kan sammenlignes med pelsdyrproduktion, og som det måske huskes
var der for ca. 10 år siden en lang og heftig debat omkring netop den
problematik, hvor alle aspekter blev belyst, og i den periode blev både
ræveholdene og træningsfaciliteterne forevist myndigheder og
dyreværnsorganisationer, som anerkendte disse aktiviteter som værende af
høj dyreværnsmæssig kvalitet. De anvendte ræve er i stor udstrækning
tilvænnet træningssituationen, og man får næsten indtryk af at ræven føler
sig overlegen. Det daværende dyreværnsråd udtalte blandt andet i den
forbindelse, at en betingelse for en human jagt og regulering fra grav
forudsatte at de anvendte hunde blev oplært i træningsgrave på levende
ræv.
På opfordring af den daværende justitsminister blev der lavet en
overenskomst mellem Dansk Kennel Klub, Danmarks Jægerforbund og
specialklubberne for gravsøgende hunde, der indebar, at man ikke længere
anvender levende ræv på prøver der alene er af konkurrencemæssig karakter
eller prøver til opnåelse af eksteriør championater m.v.
Rævene anvendes alene til oplæring, afprøvning og udvælgelse med henblik
på at finde de hunde der kan arbejde under jorden, uden at ræv og hund
lider overlast på grund af overdreven skarphed, eller ukontrolleret
aggressivitet. De anvendte træningsgrave er ligeledes indrettet således, at
hund og ræv ikke kan komme i fysisk kontakt med hinanden.
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Ud over de gamle traditioner for at drive gravjagt efter ræv, er der også i
nyere tid opstået et behov for at regulere rævene med henblik på at holde
bestanden på et acceptabelt niveau. Dette sker af hensyn til beskyttelsen af
mere sjældne pattedyr og fugle, og det bør fremhæves, at vi i regi af
vildtforvaltningsrådet har indgået samarbejde med bl.a. Dansk Ornitologisk
Forening og Danmarks Naturfredningsforening omkring regulering af ræv fra
kunstgrave i fuglebeskyttelsesområdet på Nyord. Endvidere er behovet for
ræveregulering også meget aktuelt i forbindelse med at begrænse og
forhindre epidemiske sygdomme som skab og rabies, samt spredningen af
den for mennesker dødelige dværgbændelorm, hvor ræven er mellemvært.
Det er os derfor magtpåliggende, at der fortsat opretholdes en mulighed for
at kunne oplære gravsøgende hunde ved brug af levende ræve, da jagt og
regulering fra grav, er en absolut betingelse for at kunne holde
rævebestanden på et niveau der kan accepteres af alle.
Vi vil derfor anmode om et møde, hvor vi kan få mulighed for at uddybe
vores synspunkter, og efterfølgende forhåbentlig indgå i et samarbejde om
udformningen af et regelsæt for oplæring af gravsøgende hunde, hvor
dyrevelfærden er i højsæde.
Vi forestiller os blandt andet:
At fremtidens rævehold skal foregå i godkendte og til stadighed
kontrollerede bursystemer, hvor rævens fysiske og sociale behov
tilgodeses i videst muligt omfang
At oplæring og afprøvning af hundene foregår i godkendte og
kontrollerede gravsystemer i specialklubregi.
At trænere og bedømmere har gennemgået en godkendt uddannelse
At regler for oplæring og afprøvning er godkendt af en uvildig instans.
Det er vores håb og forventning, at Justitsministeriet ser med alvor på vores
henvendelse, da et totalt forbud mod rævehold vil få væsentlige
konsekvenser, ikke bare for vores medlemmer, men for samtlige 163.000
danske jægere.
Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
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