Året der gik – 2008
Så gik det første hele kalenderår efter etablering af Dansk Jagtakademi (DJA) tilbage i april 2007,
og hermed fremsendes et resume af aktiviteterne i året, der er gået.
2008 blev et meget spændende år, hvor der blev mulighed for at videreføre nogle af de oprindelige
projekter og afprøve helt nye. Det blev også det år, hvor jeg kappede de sidste bånd til Danmarks
Jægerforbund, der har fyldt rigtig meget i min professionelle karriere. På forbundets årsmøde i juni
blev truffet en række beslutninger, som viser, at dets opfattelse af nøglebegreber som bæredygtighed, samarbejde og troværdighed ligger så langt fra min, at jeg måtte melde mig ud efter medlemskab siden 1972. De få konsulentopgaver, jeg havde varetaget for forbundet efter min fratræden i
2007, blev afviklet allerede ved årsskiftet, da jægerforbundets administrative ledelse i forbindelse
med formandsvalget stillede uopfyldelige krav til mit ståsted. I forlængelse af dette slap jeg efter 20
års tilknytning også samarbejdet med Nordisk Jægersamvirke samt arbejdet for den danske CICdelegation, som jægerforbundets ledelse tilsvarende bragte ind i spørgsmålet om formandsvalget.
Aktiviteterne i 2008 har været en række forskellige større og mindre projekter udført for klienter og
partnere på mange forskellige niveauer. Rådgivning på ejendomsniveau og for private og offentlige
institutioner i Danmark og udlandet fylder en del. Formidling gennem foredrag og skriverier er en
vigtig bestanddel. Men ikke mindst har assistance til forskningsverdenen været et væsentligt og
spændende tema.
Jeg skylder alle samarbejdspartnere en stor tak og ser frem til 2009 med nye udfordringer. Oplæg
og ideer til nye projekter og samarbejdsfelter modtages meget gerne.

GODT NYTÅR!
Rønde, januar 2009.

Niels Kanstrup
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Forskning og udredning
Dansk Jagtakademi har i løbet af 2008 bistået Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø, med assistance
til et projekt om undersøgelse af omfanget og den geografiske fordeling af udsætning af agerhøns.
Opgaven var primært at sikre kontakt til opdrættere og udsættere, gennemføre en interviewundersøgelse samt at sikre indsamling af materiale til DNA-undersøgelser af agerhøns. Arbejdet er
endnu ikke afrapporteret. Ud over dette har der været en tæt løbende dialog med DMU om en række
øvrige forskningsemner.
I vinteren hjalp DJA Fødevarestyrelsen med en udredning af svømmeænders træktidspunkter. Dette
arbejde havde udgangspunkt i forebyggelse af vilde fugles spredning af fugleinfluenza fra og til
opdræt af gråænder. En kort sammenfatning kan ses på hjemmesiden.
Sammen med Danmarks Tekniske Universitet blev der i sommeren indledt en undersøgelse af sporelementindhold i spisevildt. Dette er sket efter opdrag fra vildtkødbranchen. Projektet afsluttes og
afrapporteres i foråret 2009 og bygger på et pilotprojekt gennemført i begyndelsen af året. Her var
der tale om undersøgelse af, hvilke hagltyper fasaner og gråænder optager og nedlægges med.
Som en del af produktudviklingen af det elektroniske vildtregistrerings- og afværgeanlæg Anico har
DJA gennemført analyse af potentialet for anlægget i udlandet.

Rådgivning på ejendomsniveau m.v.
DJA har i sommeren 2008 bistået Brahetrolleborg Gods ved Faaborg med den videre forberedelse
og færdiggørelse af et dyrehaveprojekt omfattende genskabelse af en gammel dyrehave kombineret
med etablering af en ny indhegning til hjortevildt på samlet ca. 1.000 ha. Flere andre private ejendomme har været assisteret i udvikling af planer om etablering af hegn til hjortevildt og vildsvin.
I opdrag fra og med finansiering af Foreningen af Danske Herregårdsjægere blev i sommeren gennemført en basisanalyse af natur og vildt på Lindenborg Avlsgård. Dette har været et led i bl.a.
spørgsmålet om udvikling af biotopplaner ved udsætning af jagtvildt. Der foreligger en rapport fra
dette arbejde. Den kan findes på DJA’s hjemmeside.
I efteråret var DJA rammen om planlægning, afvikling og rapportering af en workshop om elektronisk vildtregistrering og – afværgning. Dette var på initiativ og samarbejde med Anico. Der var
deltagelse fra både forsker, myndigheds- og brugerside. Rapporten kan findes på DJA’s hjemmeside.
DJA har dannet rammen om Niels Kanstrups arbejde for CIC herunder særligt som formand for
Trækfuglekommissionen. Indsatsen har her primært bestået i analyse og formidling af spørgsmålet
om udfasning af blyhagl til jagt, samt forvaltning af og jagt på trækfugle internationalt (herunder
f.eks. gæs i Vadehavet), forvaltningsplaner, CIC’s repræsentation i AEWA’s tekniske komite og
den internationale videnskabelige fugleinfluenza task force. Desuden har kommissionen været involveret i spørgsmålet om forvaltning af dværggås, og der er ved årsskiftet indledt et mere konkret
projektsamarbejde med AEWA vedrørende en analyse af omfanget af jagt på dværggås på bl.a. de
russiske trækruter. Dette projekt forventes igangsat tidligt i det nye år.
I begyndelsen af året udarbejdede DJA en analyse af dyreetik og jagt for Nordisk Jægersamvirke og
udgjorde indtil august sekretariatet for den danske CIC-delegation.
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Forfatter- og foredragsvirksomhed
I løbet af 2008 har DJA indledt et samarbejde med jagtmagasinet ”Jagt, Vildt og Våben”, hvor der
fremover vil være fast leverance af såvel fagligt stof som artikler af mere underholdende karakter. I
årets løb er der leveret manuskripter til NetNatur, Lokalavisen på Djursland, Politiken m.fl. Yderligere er der produceret en række artikler til CIC’s newsletter, særligt om ugiftig jagtammunition.
Ligeledes er der blevet ydet assistance til forskellige DVD-produktioner.
DJA startede i 2008 en publikationsserie. Den går under betegnelsen ”tekniske rapporter”, og der er
i løbet af 2. halvår offentliggjort to rapporter, links til disse publikationer kan findes på
www.danskjagtakademi.dk under ”formidling”. Det er hensigten, at publikationen skal danne rammen om rapportering og udgivelse af det faglige arbejde, der foregår i DJA, men eksterne forfattere
og institutioner er velkomne til at byde ind med manuskripter inden for temaet natur, vildt og jagt.
En af de større opgaver i 2008 har været forberedelse af udgivelse af bogen ”Vildt & Landskab”,
som er den samlede publikation på forskningsprojektet af samme navn. Opdragsgiverne for dette
arbejde er Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, og Skov & Landskab, Københavns
Universitet. Finansieringen sker ligesom det samlede forskningsprojekt via jagttegnsmidler. Bogen
kommer til at bestå af 22 kapitler, der beskriver en række resultater af de 6 års forskning. Den bliver
udgivet på Hornslet Bogtrykkeri og udkommer 1. april 2009.
Der har i årets løb været holdt en række foredrag såvel i Danmark som i udlandet. Således arrangerede bøssemager Nystrøm og Krabbe i foråret en temaaften, hvor der var fokus på jagtammunition.
I april var Jagt- og Skovbrugsmuseet rammen om en aften med emnet bæredygtig jagt, og i slutningen af maj blev der holdt to foredrag/diskussionsoplæg for ledelse og fylkessekretærer i Norges
Jæger- og Fiskerforbund, ét om effektiviteten af haglskuddet og ét om blyfri ammunition. Under
samme tema blev holdt et arrangement (side event) i forbindelse med AEWA’s 4. partsmøde i september. Som input til Dyreetisk Råds udarbejdelse af en udtalelse om jagt, blev der den 30. september givet et oplæg på et temamøde for rådet. Her var det særligt berøringsfladen mellem dyreetik og
jagtetik, der var i fokus.

Øvrige aktiviteter
Der har i årets løb været et tæt samarbejde med en række øvrige partnere, herunder ikke mindst
Skandinavisk Dyrepark, Bjarne Frost Vildt, Fødevareregion Nord og en række danske godser.

Rejser 2008
Niels Kanstrup har i regi af DJA og sin øvrige repræsentation deltaget i møder og andet arbejde
følgende steder uden for Danmark:
·
·
·
·
·
·

Budapest EC 1.-3. februar, CIC’s bestyrelse.
Bonn, 2.-5. marts, møde i AEWA’s tekniske komite.
Marrakesh, 21.-27. april, CIC’s generalforsamling.
Tønsberg 23.-25. maj, møde for Norges Jæger- og Fiskerforbunds fylkessekretærer.
Madagaskar, 15.-19. september, 4. Partsmøde i AEWA.
Albanien, 10.-13. november, Mission for Verdensbanken og CIC.
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