Året der gik – 2013
Det er blevet en tradition, at jeg her ved årsskiftet giver en briefing om aktiviteterne i
Dansk Jagtakademi i året, der er gået.
2013 fik en ny drejning, idet året blev præget af samarbejdet i konsortiet med Orbicon og Faunaforst. Vi kalder konsortiet for ”FOD” (alt skal jo være akronymer nu om
dage), og det er målrettet på at udfylde den rammeaftale, som vi indgik med forsvaret
i slutningen af 2012. Det har været spændende at få tre relativt forskelligartede virksomheder til at fungere sammen, men det er gået rigtig godt.
Kronvildtprojektet på Sjælland har også taget en del tid, og samarbejdet med Københavns Universitet, der også indebærer rådgivning og uddannelser indenfor vildtforvaltning, har været stabilt og velfungerende.
Der har i årets løb været et tæt samarbejde med en række partnere, herunder ikke
mindst Forsvaret, Orbicon, Faunaforst, Københavns Universitet, Kalø Økologisk
Landbrugsskole, Nationalpark Mols Bjerge, Naturplejenetværket for Nordvestjylland,
Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Skandinavisk Dyrepark, Foreningen Danske
Herregårdsjægere og en række øvrige danske og udenlandske institutioner og enkeltpersoner.
Der skal her ved årsskiftet lyde en varm tak til kunder og partnere for samarbejdet i
året. Forhåbentlig bliver 2014 tilsvarende udbytterig.

GODT NYTÅR!
Rønde, januar 2014.
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FOD og Forsvarets naturforvaltning
FOD’s rammeaftale med forsvaret har flere søjler: Én del er naturgenopretning på de
tre store skyde- og øvelsesterræner: Flyvestation Karup, Borris Skydeterræn og Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Hertil kommer gennemførelse af et projekt under titlen
”Militærnatur”, der primært sigter på at identificere og udbygge synergien mellem
militær arealanvendelse og naturbevarelse. Der er i dette projekt foreløbig udarbejdet
et katalog over ca. 30 konkrete delprojekter. Rammeaftalen indeholder også en udredning af ekstensiv græsning som en langsigtet form for naturforvaltning på store
skyde- og øvelsesterræner samt en gennemgang af vandplanernes betydning for sikringen af gode rammer for militære uddannelser.
FOD står sammen om disse opgaver, men arbejdsfordelingen har indebåret, at Dansk
Jagtakademi primært er tilknyttet Borris Skydeterræn og er drivkraft i militærnaturprojektet, mens Orbicon står for aktiviteterne på Karup og Oksbøl og ligeledes dækker vandplanerne. Faunaforst trækker projektet om ekstensiv græsning.
Både selve konstruktionen i FOD og de tilhørende arbejdsopgaver er yderst spændende, og der har i årets løb været et godt og åbent samarbejde både internt og overfor Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der er vores forbindelse ind i forsvaret.

Skovskolen og Københavns Universitet
Samarbejdet med Skovskolen/Københavns Universitet er fortsat i form af undervisning og rådgivning inden for vildt- og naturforvaltning. I 2013 har en række kurser
været videreført i nogenlunde samme skikkelse som tidligere, men en spændende nyskabelse har været kurset ”Urban Wildlife Management”, som blev gennemført i oktober med støtte fra Nornatur og deltagere fra Finland, Norge, Tyskland m.fl. Her bidrog Dansk Jagtakademi med både forelæsninger og ekskursioner.
Krondyrprojektet på Sjælland har været igennem sit andet leveår (ud af tre), og der
har her været fokus på kortlægning af bestandene, se rapport her:
http://ign.ku.dk/om/skovskolen/kronvildt-sjaelland/nyheder/1300-kronvildt/. Desuden
har været gennemført forsøg med vildtrobuste skovkulturer og vildtafværgning ved
markskader. Endelig har der været afholdt ekskursioner og senest et åbent møde, hvor
50 kronvildtinteresserede sjællændere deltog. Projektet støttes af 15. Juni Fonden.

Kalø Økologisk Landbrugsskole og Nationalpark Mols Bjerge
Dansk Jagtakademi har i starten af året bistået Kalø Økologisk Landbrugsskole og
Nationalpark Mols Bjerge med et forprojekt for en områdeplan for Kalø-området.
Dette arbejde er afrapporteret i form af en skitse til en række konkrete delprojekter i
regi af nationalparken. Nogle af disse er under iværksættelse, og samtidig er der givet
en bevilling til at gennemføre en egentlig områdeplan, hvilket er planlagt til primo
2014. Ligeledes er der som en del af samarbejdet med Kalø Økologisk Landbrugsskole og Nationalpark Mols Bjerge i 2013 gennemført et projekt til afklaring af mu-
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lighederne for at gennemføre naturgenopretning i Egens Enge. Dette er under afrapportering.

Blyammunition
Dansk Jagtakademi ansøgte i 2013 15. Juni Fonden om midler til at gennemføre et
forsøg med effektiviteten af blyfri riffelammunition byggende på et pilotprojekt, som
vi gennemførte sidste år. Glædeligvis blev ansøgningen imødekommet, og projektet
er igangsat med indsamling af data fra bl.a. Klelund Dyrehave og Lille Vildmose.
Målet er at opnå data fra ca. 500 nedlagte dyr, og projektet rummer ligeledes en litteraturgennemgang og en afsluttende international konference næste år.

Vildtvenlig naturpleje
I 2013 er oprettet et spændende samarbejde med Naturplejenetværket for Nordvestjylland, der er en sammenslutning af NGO’er, der støtter naturgenopretning og
pleje af lysåbne naturtyper. I dette arbejde støder netværket ofte på jægere, der er
skeptiske over for pleje i form af rydning og græsning, og Dansk Jagtakademi er her
blevet inddraget for at støtte løsninger, hvor både den lysåbne natur og jagtinteresserne bliver tilgodeset. Der er foreløbig udarbejdet en folder om emnet og desuden arbejdet på at opbygge et bredere netværk. Udfordringen findes ikke bare i Nordvestjylland, men landet over, og ikke mindst i forbindelse med statslige og kommunale projekter fx under naturplanerne, er det vigtigt at være opmærksom på jagtinteresserne
og få dem inddraget på et tidligt tidspunkt.

Danmarks Jægerforbund
Efter nogle års pause har der nu vist sig en mulighed for at genoprette et samarbejde
med Danmarks Jægerforbund. Det gælder fx ovennævnte arbejde med vildtvenlig
naturpleje, og ligeledes har Dansk Jagtakademi assisteret Danmarks Jægerforbund
med en screening af vandplanerne, der var i offentlig høring ind til jul, og analyseret
på, hvilke begrænsninger og muligheder, disse planer kan have for jagt og vildtinteresser.

Foredrag
Ud over egentlig undervisning har Dansk Jagtakademi bidraget med en række foredrag, fx i forbindelse med udvikling af en ny vildtforvaltningsstrategi i Friluftsrådet
og under temaet ”Glæden ved naturen” på Rønde Højskole.
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