Året der gik – 2012
Hermed den årlige briefing om aktiviteterne i Dansk Jagtakademi. Også 2012 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. Også arbejdet med projektet til forvaltning af kronvildt på Sjælland har
fyldt en del, hvortil kommer en række mindre, men meget spændende opgaver – bl.a.
for Nationalpark Mols Bjerge.
Der skal her ved årsskiftet lyde en tak til kunder og partnere for samarbejdet i året,
der er gået. Jeg ser frem til 2013 med store forventninger.

GODT NYTÅR!
Rønde, januar 2013.
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Forsvarets naturforvaltning
Siden efteråret 2009 har Dansk Jagtakademi været rådgiver i forbindelse med naturforvaltningen på Forsvarets skyde- og øvelsesterræner. Funktionen har her primært
været at udarbejde drifts- og plejeplaner, og 2012 blev et relativt produktivt år med
gennemførelse af ny planlægning for op mod 20 terræner. Dansk Jagtakademi har
været tilknyttet 8 områder, herunder et par af de helt store, nemlig Oksbøl Skyde- og
Øvelsesterræn og Borris Skydeterræn. Ud over arbejdet med planlægning på terrænniveau har Dansk Jagtakademi bistået med tværgående emner, herunder udarbejdelse
af et såkaldt ”arealudviklingskatalog”, som Forsvaret vil bruge som et værktøj til
langsigtet arealplanlægning, samt en udredning af markedsværdien af jagt på Forsvarets arealer.
Aftalen om dette arbejde er udløbet her ved årsskiftet, men samarbejdet med Forsvaret fortsætter heldigvis. Det bliver i nye rammer, idet Dansk Jagtakademi sammen
med Orbicon og Faunaforst her i efteråret vandt en udbudsrunde og indgik en rammeaftale med Forsvaret. Dette indebærer foreløbig to års rådgivning i forhold til naturgenopretningsprojekter på Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, Borris Skydeterræn
og Flyvestation Karup. Hertil kommer en række tværgående temaer. Arbejdet er netop igangsat og har nogle meget spændende perspektiver. Samtidig bliver det spændende at få et formaliseret samarbejde med de to kollega-virksomheder: Orbicon og
Faunaforst.

Skovskolen og Københavns Universitet
Samarbejdet med Skovskolen/Københavns Universitet er fortsat i form af undervisning og rådgivning inden for vildt- og naturforvaltning. En del af opgaven er desuden
udvikling og gennemførelse af projekter, og her har vi i 2012 startet et projekt til forvaltning af den stigende bestand af kronvildt på Sjælland. Projektet, der støttes af 15.
Juni Fonden, er kommet godt fra start med en indsats for både at etablere et netværk
af interesserede og at gennemføre konkrete komponenter. Her er der igangsat feltorienterede delprojekter på en række distrikter, og en undersøgelse af krondyrjagten på
Sjælland er netop publiceret, se http://curis.ku.dk/portallife/files/42035186/Arbejdsrapport_153_Jagt_p_kronvildt.pdf.

Nationalpark Mols Bjerge
Midt på året henvendte Nationalpark Mols Bjerge sig med ønske om assistance til
planlægning og gennemførelse af en naturworkshop for Nationalparkens bestyrelse
og råd. Formålet var at udvikle et redskab til prioritering af naturprojekter i Nationalparken, og workshoppen havde indspil fra eksterne eksperter og partnere. Dansk
Jagtakademi bistod i hele processen og hjalp desuden med til at udarbejde en rapport
for hele forløbet.
Ligeledes i forhold til Nationalpark Mols Bjerge henvendte Kalø Økologisk Landbrugsskole sig vedrørende bistand til at gennemføre et forprojekt for en områdeplan
for Kalø-området. Forprojektet indebærer en afklaring af den lokale interesse for at
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udarbejde en områdeplan for Nationalparkens nordvestlige del, og lokale institutioner, borgere m.v. er blevet forespurgt og anmodet om at komme med konkrete ideer
til projekter, der kan styrke lokalsamfundet og naturen. Arbejdet afsluttes med et
åbent hus-arrangement på Landbrugsskolen den 3. februar 2013. Se mere her:
http://www.kalo.dk/00017/00225/.

Blyammunition
Som en niche har Dansk Jagtakademi forsøgt at følge spørgsmålet om bly i jagtammunition. Dette har bl.a. indebåret assistance til en britisk kampagne om udfasning af
blyhagl, men fokus ligger mere og mere på bly i riffelammunition. Dette er i årets løb
blevet et hot emne i bl.a. Sverige og Tyskland, og det skulle være underligt, om det
ikke også dukker op i Danmark inden længe. På det grundlag har Dansk Jagtakademi
indledt et pilotprojekt i forhold til at undersøge effektiviteten af blyfri riffelammunition. Dette sker foreløbigt i et samarbejde med to store danske jagtdistrikter og et område i England. Det er ufinansieret, men i 2013 er ideen at søge midler til en opskalering.
Der er i årets løb udsendt forskellig information om bly i jagtammunition. Fx blev det
tidligere arbejde med bly i fasaner publiceret på engelsk, se
http://www.danskjagtakademi.dk/fileadmin/user_upload/NK/120208_Danish_Acade
my_of_Hunting__1202-01_Lead_in_birds_in_Denmark.pdf. Ligeledes gav Dansk
Jagtakademi et pip om emnet på IUCN’s hjemmeside, se
http://www.iucn.org/about/union/commissions/sustainable_use_and_livelihoods_spec
ialist_group/sulinews/issue_3/sn3_lead/.

Foredrag
Ud over egentlig undervisning har Dansk Jagtakademi bidraget med en række foredrag, fx på Rønde Højskole. Blandt temaerne har været ”Glæden ved naturen”.

Tak
Der har i årets løb været et tæt samarbejde med en række partnere, herunder ikke
mindst Forsvaret, Orbicon, Faunaforst, Københavns og Aarhus universiteter, Nationalpark Mols Bjerge, Skandinavisk Dyrepark, Foreningen Danske Herregårdsjægere,
BUCHS A/S, NetNatur og en række øvrige danske og udenlandske institutioner og
enkeltpersoner.
Tak til alle for et godt år!
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