Året der gik – 2014
Sandelig, om der ikke gik endnu et år. Og traditionen med, at jeg her ved årsskiftet
giver en briefing om aktiviteterne i Dansk Jagtakademi i året, der er gået, skal ikke
brydes.
2014 blev et år, hvor en del af de gamle opgaver blev videreført, og nye ting dukkede
op. Samarbejdet med Orbicon og Faunaforst om at rådgive Forsvarsministeriet i temaet om naturforvaltning på de danske skyde- og øvelsesterræner har fyldt meget.
Egentlig udløb aftalen med Forsvaret pr. november, men vi har fået et halvt års forlængelse. Kronvildtprojektet på Sjælland, som har fungeret som en virksomhed under
Københavns Universitet, er netop afsluttet, men samarbejdet med universitetet fortsætter på en række andre felter. Hertil kommer en række nye opgaver, og en af de
mere spændende er et samarbejde med COWI om opgaver for Naturstyrelsen.
2014 blev året, hvor det lille ”akademi” fandt ind i et kontorfællesskab med Faunaforst. Siden efteråret har vi til dagligt været at finde i Favrskov Erhvervscenter, hvor
vi deler kontor. Ideen er at være tættere på hinanden i løsningen af de opgaver, vi allerede udfører sammen fx for Forsvaret, men også at udvikle et tættere samarbejde
om nye opgaver. Vi ser det foreløbig som et forsøg. I løbet af foråret finder vi ud af,
om det skal være en mere permanent ordning.
Der har i årets løb været et tæt samarbejde med en række partnere, herunder ikke
mindst Forsvaret, Orbicon, Faunaforst, Københavns Universitet, 15. Juni Fonden,
COWI, Naturstyrelsen, Kalø Økologisk Landbrugsskole, Nationalpark Mols Bjerge,
Danmarks Jægerforbund, 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
løbet af året. Jeg håber, 2015 vil blive lige så udbytterig.
GODT NYTÅR!
Rønde, januar 2015.
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FOD og Forsvarets naturforvaltning
FOD er forkortelse for konsortiet Faunaforst, Orbicon og Dansk Jagtakademi. FOD’s
første rammeaftale med Forsvaret udløb egentlig den 1. november 2014, men der er
indgået aftale om forlængelse til 1. maj 2015. Det er uafklaret, om vi kommer i betragtning også i den fremtidige løsning af denne opgave.
I 2014 har de primære emner været naturgenopretning på de tre store skyde- og øvelsesterræner: Flyvestation Karup, Borris Skydeterræn og Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, hvor Dansk Jagtakademi primært er knyttet til Borris, men hvor der også har
været opgaver med bl.a. jagtudlejning og planlægning for militært gravearbejde på
Oksbøl. Det såkaldte ”militærnaturprojekt” er foreløbigt afsluttet med et katalog over
delprojektet, hvoraf nogle er under iværksættelse. FOD har ligeledes dækket spørgsmålet om implementering af Natura 2000 på Forsvarets arealer set i lyset af de nye
basisanalyser, der kom i efteråret, og de nye Natura 2000-planer, der kom lige før jul.
En grundigere udredning gennemføres i begyndelsen af 2015. Rammeaftalen indeholder ligeledes en udredning af naturlig græsning på Borris Skydeterræn og Kulsbjerg Øvelsesplads, hvor der i 2015 skal foreligge projektbeskrivelser til den videre
myndighedsbehandling.
Både selve konstruktionen i FOD og de tilhørende arbejdsopgaver har været meget
givende, og der har været et fint samarbejde både internt og i relation til Forsvarets
Bygnings- og Etablissementstjeneste, som for resten i årets løb kom til at hedde Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Skovskolen og Københavns Universitet
Samarbejdet med Skovskolen/Københavns Universitet har også i 2014 fyldt en del.
Det primære tema har været kronvildtprojektet på Sjælland, som vi har afsluttet her
ved årsskiftet. I årets løb har der været gennemført konkrete feltforsøg med skovrejsning, vildtafværgning, bestandsestimering m.v. Ligeledes har været holdt flere lokale
møder, og den 29. oktober afholdt vi projektets slutkonference, som foregik i Nød ebo, og som tiltrak 60 deltagere, der bidrog godt til at få projektet rundet af. Den tungeste opgave i slutfasen var at udgive bogen ”Kronvildt på Sjælland – resultater af tre
års praksisorienteret forskning og forvaltning”, der sætter det endelige punktum for
projektet. Bogen er under udsendelse til projektets netværk og vil efter nytår blive
publiceret og gjort tilgængelig på internettet. Her på falderebet skal lyde en særlig
tak til projektteamet, til Skovskolen og ikke mindst til 15. Juni Fonden, der har finansieret projektet.
Ligeledes i regi af Skovskolen og Københavns Universitet og ligeledes med finansiering fra 15. Juni Fonden bistår Dansk Jagtakademi med en udredning om behovet for
fortsat at kræve brug af skovhagl til haglbøssejagt i skove. Dette har mange steder
været et krav, siden blyhagl blev forbudt i 1996. Men meget tyder på, at tiden er løbet
fra den særlige forvaltning, og vi prøver ved hjælp af interviews og spørgebreve til
skovejere, træindustrien og andre at bore os ned i substansen. Arbejdet skal afrappo rteres i foråret.
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Jagtbare arter
I efteråret assisterede Dansk Jagtakademi via COWI Naturstyrelsen i udarbejdelse af
en strategisk plan for artsforvaltning. Arbejdet var temaopdelt, og akademiets emne
var ”arter, der er genstand for jagt og fiskeri”. Dette resulterede i et meget koncentreret udrednings- og skriveforløb kombineret med en afsluttende workshop, hvor øvrige
temaer også blev præsenteret. Arbejdet er endnu ikke publiceret, men det har været et
spændende forløb, hvor både kontakten til COWI og Naturstyrelsen har været meget
givende og også spændende.

Mårhund-evaluering
Inspireret af samarbejdet om artsforvaltning inviterede COWI Dansk Jagtakademi
med i et tilbud til Naturstyrelsen angående evaluering af handlingsplanen for mårhund. Denne evaluering skal gennemføres i 2015, og efter et sikkert forarbejde i
COWI fik vi sandelig opgaven. Den er så småt igangsat, men skal rykkes igennem
primo 2015. Marie Ravn fra Faunaforst indgår ligeledes i projektteamet, og det bliver
en god måde at afprøve samarbejdet i det nyetablerede kontorfællesskab på.

Kalø Økologisk Landbrugsskole og Nationalpark Mols Bjerge
Dansk Jagtakademi har i starten af året bistået Kalø Økologisk Landbrugsskole og
Nationalpark Mols Bjerge med afklaring af mulighederne for at gennemføre naturgenopretning i Egens Enge. Undersøgelsen gik ud på at lodde stemningen for et projekt blandt områdets lodsejere. Der viste sig at være rigtig god tilslutning, men nogle
få var imod projektet. Dermed faldt det.
Senere på året kom et samarbejde om udredning af mulighederne for at styrke nationalparken som trækfugleområde i gang. Her er fokus på begrebet ”økologisk rum”,
som p.t. er et hot emne i forhold til markvildtarterne. Her spiller Danmarks Jægerforbund og DCE en nøglerolle, og ideen med projektet under Kalø Økologisk Landbrugsskole er et supplere med viden om økologisk rum i forhold til trækfugle – både
ynglende og rastende. Projektet er under afslutning og skal resultere i en letforståelig
publikation – enten en rapport eller en brochure.

Krudt og kugler
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 i 2012. Ansøgningen blev imødekommet, og der er nu samlet data ind
i yderligere to sæsoner. Vi regner med at få data fra ca. 700 nedlagte dyr. Der afrapporteres i dette forår, og i slutningen af april afholder vi en konference for de danske
deltagere og øvrige interesserede samt med oplæg også fra udenlandske eksperter.

Danmarks Jægerforbund
Sidste år indledtes et nyt samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Dette er videreført, og i 2014 har der været fokus på bl.a. ovennævnte projekt om blyfri riffelammuDans k J ag tak ademi  Sk r ejr upvej 31  D K -841 0 R ønde  T el.:+45 2 033 2 999
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nition, hvor Danmarks Jægerforbund bidrager meget konstruktivt. Ligeledes har
Dansk Jagtakademi forestået en udredning om forstyrrelser forårsaget af hundetræning og hundeprøver i forhold til hønsefugle.

Foredrag
Ud over egentlig undervisning har Dansk Jagtakademi bidraget med en række foredrag. Ét af dem stak over Nordsøen, hvor vi gav et bidrag til en britisk workshop om
udfasning af blyhagl. Her er man interesseret i at høre om de danske erfaringer. Dem
har vi mange af. I år er det faktisk 30 år siden, vi fik den første delvise regulering af
brug af blyhagl til jagt.

Dans k J ag tak ademi  Sk r ejr upvej 31  D K -841 0 R ønde  T el.:+45 2 033 2 999
E-mail: nk @dans k jag tak ademi.dk  www.dans k jag tak ademi.dk  CVR 2 002 7045

