NOTAT

Østsjælland
J.nr. NST-269-00001
Ref. ssp
Den 11. november 2015

Referat fra møde i Jægerforrum for Naturstyrelsen Østsjælland (NST) og
Danmarks Jægerforbund (DJF) den 10.11.2015.
Deltagere fra DJF:
Marie-Louise Achton-Lyng, Max Elbæk, Torben Clausen, Henning Christiansen og
Hans Nielsen.
Deltagere fra NST:
Kim Søderlund og Stephan Springborg (ref.)
Udleveret materiale:
- Politik for jagt og vildtforvaltning på Naturstyrelsens arealer. Notat af 7.
juli 2015.
- Planlægning af jagter 2015-16
Dagsorden
1. DJF´s deltagelse i vores jagter på jagtsæson 2015.
2. Beredskab ved større katastrofe i Køgebugt med særlig fokus på aflivning
af oliefugle.
3. Eventuelt.
Ad 1.
Der blev kort redegjort for den nye politik og for, hvordan vi vil implementere den
her på NST Østsjælland.
Hovedsagligt drejer det sig om punkterne 4.1 og 4.2 i politikken. Det indebærer, at
nyjægerjagter nu udelukkende varetages af NST med inddragelse af udvalgte
frivillige. Til invitationsjagter vil enheden prioritere at der kommer mange
deltagere fra jagtforeningerne. Da der er mange klubber og med forskellige antal
medlemmer, blev det aftalt, at NST Østsjælland anmoder kredsbestyrelsen om at
udpege de medlemmer, som skal deltage i jagten ved at sende invitationerne
videre.

Ved udvælgelsen blandt foreningernes medlemmer bedes kredsbestyrelsen og
jagtforeningerne lægge vægt på at:
-

-

Deltagerne har den nødvendige kompetence med hhv. riffel eller haglbøsse
til at bidrage til at råvildt bliver nedlagt sikkert i en bynær skov, hvor der
også er skovgæster.
Der kommer forskellige og nye deltagere med.

-

-

Kredsbestyrelsen og foreningen må gerne ved udvælgelsen vægte
medlemmernes engagement i frivilligt arbejde (jægerfora, brugerråd, den
lokale forening osv.).
Ved riffeljagt i statsskovene er det en betingelse at deltagerne har bestået
riffelprøven. Det er altså ikke nok at have tilladelse til at gå på riffeljagt.
Skytterne bør have kendskab til rådyr og kunne aflæse køn, alder og
sundhedstilstand, da vi ved jagterne vil vurdere bestandsstørrelse og –
sammensætning samt sundhed til brug ved planlægning af den følgende
jagtsæson.

Endelig er det vigtigt for jagtens gennemførelse, at Naturstyrelsen får besked fra
deltagerne om, at de kommer (både bekræftelse og navnet). Hvis en deltager får
forfald vil det være hensigtsmæssigt, hvis foreningen allerede ved udvælgelsen
også udpeger en eventuel suppleant og giver deltageren besked på at give
suppleanten direkte besked ved forfald.
Torben Clausen tilbød at koordinere, at der stilles 2 hornblæsere til hver af
invitationsjagterne. Det aftaltes derfor, at Kredsbestyrelsen sørger for, at der
inviteres 2 hornblæsere – se skemaet.
På alle jagterne sørger NST for drivere, vogne, schweisshunde og såtplanlægning.
Jagterne det drejer sig om er:
Dato

Skov

Jagtform

26.11.2015

Uggeløse
Skov/Krogelund
Vestskoven

Trykjagt med
riffel
Hagljagt

Lille og Store
Hareskov
Nørreskoven,
Terkelskov,
Nyvang

Trykjagt med
riffel
Hagljagt

3.12.2015
21.1.2016
28.1.2016

Antal skytter der
inviteres
10 + 2
hornblæsere
20 + 2
hornblæsere
10 + 2
hornblæsere+
8+2
hornblæsere+

NST fremsender elektronisk invitationer og parole til DJF til videreformidling.
Ad 2.
NST Østsjælland indgår i katastrofeberedskabet ved en eventuel miljøkatastrofe.
Her tænkes specielt på et stort olieudslip i Køge Bugt, hvor det kan blive aktuelt
med aflivning af olieindsmurte vandfugle. Det vil hovedsagligt dreje sig om
aflivning med haglgevær og det vil sandsynligvis være tale om afpatruljering langs
stranden, men det kan muligvis også komme på tale, at skytter bliver sejlet ud i
skibe til en drivende oliepøl.
NST Østsjælland ville gerne have hjælp fra jagtforeningerne ved en sådan
katastrofe i Køge Bugt.
Det aftaltes at DJF kontakter lokale jagtforeninger, og der vil derefter blive
etableret en kontaktkæde, så det er muligt at mobilisere et stort antal jægere på
kort tid. Kontaktkæden skal fungere hurtigt og nemt, og det bliver derfor via
mobiltelefon som opkald eller sms.
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Naturstyrelsen ligger ikke inde med store lagre af patroner, så de enkelte jægere
tager om muligt selv med. Patronerne vil efterfølgende blive refunderet.
Området, som det kan være aktuelt at oprette et bredskab for, strækker sig fra
Avedøre i nord til Stevns i syd. NST sender et kort over området.
Dog kan vi blive kontaktet af andre enheder, hvis der sker en meget stor
oliekatastrofe eksempelvis i Nordsjælland eller på Amager.
Ad 3.
DJF så gerne, at NST tilbød nyjægere mulighed for at deltage i en riffeljagt. NST
Østsjælland oplyste at den nye jagtpolitik ikke giver mulighed for det, så indtil
videre kan det ikke lade sig gøre.
DJF så gerne, at NST lægger arealer eller tilbyder jagtarrangementer for
buejægere. Den nye jagtpolitik giver ikke mulighed for det, men i kommende
jagtudlejninger vil det sikkert kunne lade sig gøre, ligesom det er muligt på de
arealer, vi allerede har udlejet.
DJF Kreds 7 afholder kredsmøde den 6.3.2016, og NST blev inviteret til at holde et
oplæg om vores samarbejde på dette møde. SSP deltager, og siger tak for
invitationen.
På mødet tilkendegav både NST og DJF, at samarbejdet i jægerforrum og på
jagterne i den grad er forbilledligt og velfungerende.
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