Året der gik – 2011
Hermed den årlige briefing om aktiviteterne i Dansk Jagtakademi.
2011 blev præget af den relativt store og meget spændende opgave, som jeg udfører
for Forsvaret, nemlig rådgivning inden for Natura 2000-planlægningen og naturforvaltning i det hele taget. Og selv om jeg ikke haft daglig gang på Eldrupgård, så er
samarbejdet med Skov & Landskab fortsat både i regi af rådgivning, uddannelse og
projekter. Desuden har der været en række mindre opgaver for private kunder, og et
par besøg i udlandet er det også blevet til.
Der skal her ved årsskiftet lyde en tak til kunder og partnere for samarbejdet i året,
der er gået. Jeg ser frem til 2012 med store forventninger. Det bliver året, hvor Dansk
Jagtakademi kan fejre sit 5 års jubilæum. Tiden går…
GODT NYTÅR!
Rønde, januar 2011.

Niels Kanstrup, biolog
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Forsvarets naturforvaltning
Siden efteråret 2009 har Dansk Jagtakademi været rådgiver i forbindelse med naturforvaltningen på en Forsvarets skyde- og øvelsesterræner. Udgangspunktet er implementeringen af Natura 2000-planerne, der har været undervejs i et par år og netop nu
er endeligt vedtaget. Offentlige lodsejere kan selv varetage den konkrete handleplanlægning, der skal følge rammeplanerne. Til dette anvender Forsvaret konceptet med
drifts- og plejeplaner, som er et veletableret system. I de fleste tilfælde gennemføres
Natura 2000-planlægningen ved udarbejdelse af tillæg til eksisterende planer. I andre
tilfælde revideres drifts- og plejeplanen. Dette gælder fx Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, hvor et udkast til ny plan netop har været igennem såvel intern som ekstern
høring. Dansk Jagtakademi er yderligere involveret i planlægningen i Søgårdlejren
ved Åbenrå, Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn, Nymindegablejren, Varde Øvelsesplads, Hevring Skydeterræn og Sødringkær Skydeterræn. I det nye år kommer
Borris Skydeterræn også på listen. Her skal udarbejdes en helt ny drifts- og plejeplan.
Der er mange flere detaljer på Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes
hjemmeside1.
Skovskolen/Skov & Landskab
Samarbejdet med Skovskolen er fortsat, men i en lidt anden form, idet den daglige
tilknytning til Eldrupgård er ophørt, efter at stedet på Dansk Jagtakademis anbefaling
i foråret 2011 ansatte en daglig leder. Dansk Jagtakademi bidrager fortsat med udvikling og gennemførsel af kurser, fx det årlige sommerkursus i vildtforvaltning, der
bl.a. indeholdt en meget velbesøgt temadag om vildsvin i Danmark.
En del af opgaven for Skovskolen/Skov & Landskab er desuden udvikling af projekter, og her havde vi den glæde, at 15. Juni Fonden i efteråret bevilgede støtte til et
projekt til forvaltning af den stigende bestand af kronvildt på Sjælland. Dette projekt
igangsættes 1. januar 2012. Der kan findes flere detaljer på projektets hjemmeside2,
der er under udvikling.
Blyammunition
Dansk Jagtakademi har forsøgt at holde fokus på spørgsmålet om blyholdigt jagtammunition. Dette har rod i mange års erfaring med både blyhaglsspørgsmålet og hele
temaet om anskydninger. Et det af arbejdet er at følge udviklingen af bly i dansk konsumfuglevildt, og her synes situation at være under kontrol, idet hyppigheden af
overskridelser af grænseværdierne nu ligger betydeligt lavere end i 2006-2008, hvor
mere end hver femte fasan havde for høje blyværdier, og hvor Dansk Jagtakademi
gennemførte en undersøgelse af indhold og kilder. Resultaterne af dette er nu bearbejdet på engelsk og vil blive publiceret efter årsskiftet. Et andet emne bly i riffelammunition. Trods en stigende mængde dokumentation for en regulær trussel om
forgiftning af rovfugle og skadelig blybelastning af visse befolkningsgrupper, er dette
et tema, som meget få tør at røre ved. Jægerne og deres organisationer ser det som et
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http://forsvaret.dk/FBE/naturForvaltning/Pages/default.aspx
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angreb, hvis emnet bringes på bane, og myndighederne viser heller ikke sagen nogen
form for interesse. De grønne organisationer er tilsyneladende heller ikke optaget af
spørgsmålet.
Blyhaglsspørgsmålet rører på sig rundt omkring i verden. Senest har Argentina vist
interesse. Her inviterede regeringen i Santa Fe i november 2011 Dansk Jagtakademi
sammen med Lars Thune Andersen til at forestå en workshop, hvor de danske erfaringer med stål- og andre alternative hagltyper blev gennemgået og demonstreret. Det
blev meget velbesøgt, og interessen for den danske viden var stor. Jægerne er generelt
ganske positive i forhold til et skifte fra bly til andre materialer. Forhindringen ligger
primært i blyindustriens modstand. Der er mange penge at tjene på blyhagl, og lobbyen er … blytung.
Private ejendomme
Lindenborg Avlsgård gennemførte i 2008 en biotopplan, og Herregårdsjægerforeningen har siden da finansieret en løbende kortlægning af natur og vildt på ejendommen.
Dansk Jagtakademi forestår dette og har hvert år foretaget bl.a. en haretælling. Dette
er også sket i 2011. Desuden er Lindenborg valgt ud som en af de ejendomme, hvor
Aarhus Universitet foretager en botanisk monitering. Ideen er, at der sammenlagt
etableres et godt grundlag for evaluering af biotopplanens værdi for naturen.
Tekniske rapporter
Dansk Jagtakademi startede i 2008 en publikationsserie. Links til disse publikationer
kan findes på www.danskjagtakademi.dk under ”formidling”. Ideen med publikationen er at skabe en fast ramme om rapportering af det faglige arbejde, der foregår i
Dansk Jagtakademi, men eksterne forfattere og institutioner er velkomne til at byde
ind med manuskripter inden for temaet natur, vildt og jagt. Der er i 2011 udgivet en
rapport om naturregistreringen på Lindenborg.
Foredrag og undervisning
Dansk Jagtakademi bidrager med undervisning i en række institutioner. I 2011 blev
indledt et spændende samarbejde med Rønde Høj- og Efterskole, der i sommerkursusprogrammet kører et tema under titlen: ”Glæden ved..”. Her har Niels Kanstrup
bidraget med emnet: ”Glæden ved naturen”, og det er nu besluttet at videreføre samarbejdet. Flere detaljer kan findes på højskolens hjemmeside 3. Ud over dette assisterede Niels Kanstrup Danmarks Naturfredningsforenings studenterafdeling ved Københavns Universitet som ordstyrer i forbindelse med konferencen Wilhjelm +10.
Dette var en markering af 10-året for Wilhjelmudvalgets afrapportering – og i øvrigt
af DN’s 100 års jubilæum. Dagen var meget velbesøgt, og temaet var opstilling af
visioner for naturbevarelsen i Danmark – 10 og 100 år frem.
Ud over dette har Dansk Jagtakademi været involveret i en række ekskursioner, bl.a.
en naturtur på Løvenholm på Skovens Dag. Her var teamet Natura 2000. Og på Tinghøj – akademiets fysiske domicil – blev der den 30. maj afholdt en naturtur under tit3
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len: ”Djursland set fra oven”. Det skete i samarbejde med Syddjurs kommune og blev
et tilløbsstykke. Vi havde på forhånd lavet to kander kaffe og indkøbt to poser småkager. Der kom et stykke over 100 mennesker, og vi måtte undervejs til Thorsager
Brugs for at købe flere forsyninger.
Øvrige aktiviteter
Sammen med Lars Thune har Dansk Jagtakademi indsendt forslag til projekter under
den plan, der nu er under udarbejdelse for Mols Bjerge Nationalpark. Det drejer sig
om bl.a. bæredygtig jagt og vildtforvaltning og naturnær fødevareproduktion i nationalparkområdet. Desværre tyder det ikke på, at der p.t. er interesse for vore ideer.
Endelig har der i årets løb været samarbejde med Habitat Vision om udvikling af et
projekt til kortlægning og bevarelse af naturen på gravhøjene på Djursland. Vi har
foreløbig ikke fundet finansiering, men projektet er ikke opgivet.
Tak
Der har i årets løb været et tæt samarbejde med en række partnere, herunder ikke
mindst Forsvaret, Skov & Landskab, Danmarks Miljøundersøgelser (nu
AU/Bioscience), Lars Thune Andersen, Habitat Vision, Skandinavisk Dyrepark,
NetNatur, Faunaforst, Foreningen Dansk Herregårdsjægere, Lindenborg og en række
øvrige danske godser.
Tak til alle for et godt år!
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