Året der gik - 2007

DanskJ
agt
akademi(DJA) er et privat konsulentfirma, som har speciale i vildtforvaltning og
jagt. Ud over et egentligt kommercielt formål søger firmaet at fremme jagtens bæredygtighed
og dens positive medvirken til naturbevarelse nationalt og internationalt. Det blev etableret 1.
april 2007 af undertegnede. Nærværende er en summarisk gennemgang af de aktiviteter, der
har været gennemført i 2007, rettet mod både generelt interesserede, nuværende og ikke
mindst potentielle samarbejdspartnere.
Etablering af et firma, stort eller lille, kræver meget - ikke mindst administrativt og markedsføringsmæssigt. I relation til det sidste har jeg blandt andet oprettet en hjemmeside, se
www.danskjagtakademi.dk. Men jeg er sikker på, at et godt netværk betyder mere end noget
andet. Med hensyn til selve virksomhedens navn ”Dansk Jagtakademi” er dette fortsat et eksperiment. Det er udtryk for, at firmaet er centreret om jagt. Men med den følger naturligvis
vildtforvaltning, der er firmaets kernekompetence, og jægerne, der er en væsentlig målgruppe. Enhver form for feedback vedrørende navnet, hele konceptet eller ideer til aktiviteter og
samarbejde er til enhver tid velkommen!
Der skal på dette grundlag lyde en stor tak til kunder og samarbejdsparter for et spændende
startår. Jeg ser frem til 2008 med nye udfordringer.
Rønde, januar 2008.

Niels Kanstrup
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Forskni
ng
Dansk Jagtakademi har fra forsommeren 2007 og året ud bistået Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø, med assistance til tre projekter. Ét er undersøgelse af betydning af udsætning af
gråand for vandmiljøet i søer. Her har bidraget været netværksopbygning og -kontakt, feltarbejde og bistand til afrapportering. Et andet projekt var initiering af ”projekt agerhøne”, hvor
bistanden har bestået af projektplanlægning, netværksopbygning og gennemførelse af første
møde med netværket. Det tredje projekt har bestået af indsamling af vandfugle og prøvetagning i forbindelse med konditionsundersøgelser, anskydning og fugleinfluenza.
Akademiet har hjulpet Danmarks Jægerforbund med opbygning af to forskningsprojekter om
udsatte fasaner og agerhøns. Der er tale om forsøg med mærkning, dels klassisk ringmærkning (fasan) og radiomærkning (agerhøns). Bidraget har været projektdesign, metodeudvikling, kontakt til leverandører af udstyr, sparring med projektpersoner og datagennemgang.
Samarbejdet er afsluttet ved årsskiftet.
Virksomheden har været rammen om Niels Kanstrups deltagelse i forskningsprojektet
Vildt&Landskab, herunder beklædning af Danmarks Jægerforbunds post som næstformand i
styregruppen. Arbejdet har indebåret faglig rådgivning, sparring med de involverede institutioner, deltagelse i workshop m.v. Det er afsluttet ved årsskiftet.
I foråret indgik DJA som dansk koordinator i et internationalt projekt under IUCN om værdien
af befolkningens brug af naturen (UNWIRE). Projektet er europæisk og under publicering.

Rådgi
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DJA har i sommeren 2007 udarbejdet vildt- og jagtdelen af udredningen om projekt Svanninge
Bjerge, der er blevet gennemført efter, at Bikubenfonden i 2005 og 2006 opkøbte hhv.
Steensgaard og Knagelbjerg Skov ved Faaborg, se nærmere på www.svanninge-bjerge.dk. Der
har været tale om praktisk feltarbejde, netværkskonsultering, rapportering og bistand til redaktionen af den samlede udredning. Naturama Svendborg har været den direkte opdragsgiver.
Akademiet har ligeledes i sommeren 2007 bistået Brahetrolleborg Gods ved Faaborg med forberedelse af et dyrehaveprojekt omfattende genskabelse af et gammel og etablering af en ny
indhegning til hjortevildt på samlet ca. 1.000 ha. Opgaven har primært været udarbejdelse af
udkast til ansøgning om dispensation efter skovloven, gennemgang af øvrig lovgivning samt
opstilling af skitse til forvaltningsplan.
I august 2007 foretog DJA en udredning vedrørende betydning af lavtgående flyvning over
Natura 2000-områder. Baggrunden var forslag om skærpelse af reglerne.

Rådgi
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i
lNGO’
er
DJA har fra 1. april været og er fortsat fast rådgiver for Nordisk Jægersamvirke. Bidraget har
dels bestået i en udredning af og oplæg til strategi for forvaltning af international lovgivning,
der påvirker jagten i de nordiske lande. Derud over er der foretaget en gennemgang af
spørgsmålet om ugiftige ammunitionstyper, herunder en større litteraturudredning.
DJA har dannet rammen om Niels Kanstrups arbejde for CIC herunder særligt som formand for
Trækfuglekommissionen. Arbejdet har her primært bestået i håndtering af generelle spørgsmål
om forvaltning af og jagt på trækfugle internationalt, forvaltningsplaner, CIC’s repræsentation i
AEWA’s tekniske komite, den internationale videnskabelige fugleinfluenza task force, ugiftig
jagtammunition. Arbejdet har ligeledes omfattet tilknytning til Wetlands International’s særlige
vandfugle-gruppe (WIGWAG), som løbende støtter WI i udvikling af særligt tællinger og opgørelser af vandfuglebestande verden over.
DJA udgør desuden sekretariatet for den danske CIC-delegation.
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DJA leverer løbende manuskripter til Lokalavisen på Djursland. Der er tale om letfordøjelige
klummer om naturens gang ind imellem med vægt på jagtlige aspekter, se
www.lokalavisen.dk.
Yderligere er der produceret en række artikler til CIC’s newsletter, se www.cic-wildlife.org.
Fra september 2007 har DJA produceret en artikelserie til Jæger. Temaet har været jagttider
og vildtarter. Arbejdet er afsluttet med januar 2008-nummeret af Jæger.
I juli bidrog DJA med manus til og bearbejdning af tekst til Vildtforvaltningsrådets folder om
kronvildt.

Øvri
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Der har i årets løb været et tæt samarbejde med en række øvrige partnere, herunder ikke
mindst Skandinavisk Dyrepark. I september blev Niels Kanstrup valgt ind i bestyrelsen for parken.
DJA har fra medio 2007 påbegyndt designet af et internationalt projekt under titlen ”Non-toxic
Hunting”, der har til formål at samle og udbrede viden om giftige effekter af brug af blyammunition til jagt og muligheden for at anvende ugiftige alternativer. Der er ind til videre foretaget
opbygning af et internationalt netværk, men der mangler fortsat finansiering. En stor del af
arbejdet vil gå via en webportal, som forventes offentliggjort i løbet af første halvdel af 2008.

Rej
ser2007
Niels Kanstrup har i regi af DJA og sin øvrige repræsentation deltaget i møder og andet arbejde følgende steder uden for Danmark: Teheran januar (fugleinfluenza og bæredygtig jagt),
Beograd maj (CIC’s generalforsamling), Amman maj (ugiftig ammunition), Skotland juni (fugleinfluenza), Oslo august (NJS-møde), Wageningen september (Wetlands International), Oregon november (ugiftig ammunition) og Toronto november/december (ugiftig ammunition).
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