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TEAMS 

 

Dagsorden kredsbestyrelsen 

Onsdag den 23. November 2022 kl. 19:00 – 21:00 

 

 

Sted 

 

Kun TEAMS 
 

 

Mødedeltagere 

Jagtforeningsformænd 
Foreningsmedlemmer inviteret af lokal Jagtforeningsformand 
 

 

Øvrige 

Kredsbestyrelsen 

Indlægsholdere fra Kalø 

 

Mødeform 

 

 
Teams 

 
Klik her for at deltage i mødet 

 

Mødet slut  

 

 

 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTRkOGU4MzItMzYyZC00ODc0LTg3OTUtMTM5OTE1YjA3OWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225172404b-e4cc-4dd7-9926-248dfa6eb0ff%22%2c%22Oid%22%3a%22c0e415a1-ed18-4e2a-af3a-153e71088f86%22%7d
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1. Velkomst 
 
 
Velkomst og orientering om aftens forløb 

 

Kredsformand Bo Simonsen bøde velkommen til aftenens formandsmøde, som blev afviklet via teams. 

 

2. Faglige indlæg fra Kalø 
 
 

1. Dataindsamling – Hvorfor – Hvordan – Spørgsmål 
2. Biodiversitet – Bliv klædt på til at forstå 

a. Begrib med begreber – Hvad taler vi om 
b. Hvad er spin og hvad er virkelighed 
c. Hvad kan vi påvirke og hvad er uden for vores rækkevidde 
d. Hvis De vil vide mere – så spørg 

 

Niels Søndergaard 

 

Biodiversitet, naturnationalparker er nogle af de begreber vi skal arbejde med i den kommen de år. 

 

Udfordringer i dansk vildtforvaltning. 

- De arter vi jager i dag, må vi forvente at kunne jage fremover, da de ellers kan blive et problem for 

landbruget. 

 

- Balance i hjortevildt og andre storgræssere giver det bedste resultat. 

- Fuglevildt, er der mange agerhøns, er der meget biodiversitet. Dog hjælper udsætning af agerhøns ikke 

bestanden. 

- Trækfugle, nogle arter er truet, og jagt bliver reduceret. 

 

Hvad er biodiversitet 

- Klodens liv beskyttes på tre niveauer 

 - Genetisk variation 

 - Arterne 

 - Økosystemerne 
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Vilde agerhøns er i indikator på hvordan biodiversiteten har det. 

 

Årsag til biodiversitetskrise 

- Manglende plads til vild natur 

- Nuværende prioritering af jorden, betyder at økosystemer i det åbne land er brudt sammen. 

 

Årsagerne. 

- Klima 

- Miljø 

- Natur/biodiversitet 

- Arealanvendelse – prioritering 

 

Marinemiljøer 

- Næringsstoftilførsel 

- Stenrev – Ålegræs 

 

Hjælp er nødvendig 

- Reducere nærigstoftab fra markerne 

- Bevar levende hegn og småbiotoper, markveje etc. 

- Genopretning 

 

EU’s biodiversitetsstrategi 

- Beskyttelse 

- Genopretning 

- Håndhævelse 

 

Perspektiver for levestederne 

-Fokus på natur, biodiversitet og genopretning af økosystemer 

 

Muligheder 

- Lovgivning, opfølgning og kontrol 
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Hvad kan vi gøre som jægere? 

- Ambassadører for vildtet 

- Selv gå foran 

- Den natur- op vildtpleje vi laver, bidrager til forbedring  

- Udsætning og fodring kan være problematisk 

 

Muligheder og begrænsninger 

- Lobbyindsat 

Fredningssager – Ingen lovgivning om ikke at fjerne levende hegn etc. 

- Stille krav til den der forurener 

 

 

Rikke Bruun Pedersen 

 

Bestandsovervågning: 

Natur > Jagt > Indsamling > Forskning > Forvaltning > Natur > Indsamling …….. 

 

Hvad er problemet? 

- Faldende bestand 

- Stigende bestand 

- Kan jægerne bidrage til løsning af problemet 

 

Hvordan fastsættes jagttiderne? 

- Forekomst og bestandsudvikling 

- Forvaltningsmæssige problemstillinger 

- Vurdering af gældende jagttid 

- Hvilke principper arbejder Vildtforvaltningsrådet efter 

 

Fald i vildtudbytte og vildtbestande 

 

Hvad er målet? 

- God jagt i generationer 
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Hvilke løsninger er der? 

- Nedlagt vildt 

- Monitering af levende bestande 

 

Bestandsovervågning, muligheder 

- Levende bestande 

- Nedlagt vildt  

 

Vildudbytte i Jæger App 

Vingeundersøgelsen 

Tandsnit, kronhjort 

Tællelav 

- Pattedyr 

- Agerhøns 

 

Indberetning i Jæger App 

Vildtkamera 

 

 

3.  Generel orientering 
 
Nyt fra Kredsen 
 Koordinatorer 
 Årsmøde 
 
Nyt fra Hovedbestyrelsen 
 
- Udbud af hagl- og riffelprøver, hvad sker der? Proces i miljøministeriet, hvor det 
afklares om de behøves komme i udbud. Danmarks Jægerforbund skal forsat planlægge 
som om vi har opgaven med hagl- og riffelprøver. 
 
Kredsens årsmøde, blev i 2022 holdt i Sværdborg, i 2023 bliver det igen i Sværdborg, og 
datoen er den 11. marts.  
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