O P F ORDRIN G FRA FOR MA N DE N
Kære bidragsyder m.fl.
Jeg håber, at du og dine nærmeste er kommet godt gennem det turbulente forår og nyder sommeren.
Dette er et ekstraordinært brev til vores bidragsydere. Det udsendes, fordi Bæredygtig Jagt risikerer
at lukke ved udgangen af 2020. Trods vedholdende kontakter til mange jagtvæsener og tidligere
bidragsydere er det endnu ikke lykkes at indsamle tilstrækkelige midler til at videreføre Bæredygtig
Jagt. Vores projekt hviler alene på indtægterne fra mærkningsordningen og de frivillige bidrag.
Kampagneaktiviteter og markedsføring bliver ikke videreført af foreningerne bag, hvis Bæredygtig
Jagt lukker.
Vi forsøger nu med en sidste indsats de kommende måneder. Hvis Bæredygtig Jagt lukker, vil der
fremover ikke være et samlende projekt, der arbejder for fortsat politisk opbakning til udsætning,
og som kan håndtere de sager, der opstår.
Det er ærgerligt, fordi arbejdet nytter. Senest fik vi faktisk kæmpet os til at udsætte flere fasaner pr.
hektar. Netop nu er andeudsætningerne i fokus, og her risikerer vi begrænsninger.
Man skal ikke holde gang i et projekt, hvis der ikke er tilstrækkelig opbakning blandt dem, der
udsætter fasanerne og køber jagterne. Personligt er jeg stor tilhænger af projektet, og jeg tror på, at
vi kan få flere til at bakke op.
Du kan hjælpe med at redde projektet
Jeg er klar over, at det er særlige tider for de fleste, og at corona kan gøre det vanskeligt.
Alligevel denne sidste opfordring til både eksisterende og potentielt nye bidragsydere. Konkret
mangler vi endnu midler til at drive Bæredygtig Jagt videre året ud, men vi skal også indsamle
yderligere 800.000 kr. til næste års projekt.
Hvis du – ligesom jeg – ønsker at fortsætte kampen for retten til udsætning, kan du indbetale
en donation på reg.nr. 2208, kontonr. 0381 537 323 (Nordea). Angiv venligst, om der er tale om en
virksomhedsdonation (beløb er inkl. moms) eller en privat donation.
Hvis du ønsker at støtte projektet på længere sigt, vil jeg bede dig udfylde tilsagnsskrivelsen på
side 6. Så støtter du nemlig Bæredygtig Jagt over en treårig periode, og netop disse donationer er
afgørende for projektets stabilitet.
Til sidst vil jeg sige tak for din støtte - jeg håber, det lykkes at redde Bæredygtig Jagt. På side 3 kan
du se, hvad pengene går til i 2020, mens vi har samlet den seneste tids højdepunkter på side 4-5.
Du er meget velkommen til at kontakte mig direkte på tlf. 40818057, hvis du har spørgsmål.
Rigtig god sommer.
På vegne af bestyrelsen i Bæredygtig Jagt
Christian Sehestedt Juul, formand
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DER FOR SKAL DU S TØTTE BÆ R E DY GTI G JAGT

”

“Bæredygtig Jagts arbejde er afgørende for, at vi også kan udsætte fugle om 5, 10 og 15 år. Bæredygtig Jagt er det faglige
organ, der gennem et tæt samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund og Dansk Skovforening arbejder for, at den enkelte skovejer fortsat kan bruge skoven til den form for jagt, han eller hun ønsker, og jeg opfordrer alle
til at støtte dette arbejde. Vi har brug for al den hjælp, vi kan få, for også i fremtiden at kunne sikre en god balance mellem
udsætning af fugle, biodiversitet og skovdrift.”

- Peter Arnold Busck, formand for Dansk Skovforening

”Naturforbedringer beror på frivillighed og jægernes ønske om at skabe gode biotoper til gavn for vildtet. Udsætning af
fugle til jagt har stor betydning for de større landbrugs motivation til at udlægge landbrugsarealer til natur. I dag er flere
faglige eksperter enige om, at de rette naturforbedringer øger biodiversiteten. Bæredygtig Jagt arbejder målrettet med at

”

udbrede kendskabet til naturforbedringernes enorme effekt både i den brede offentlighed og på Christiansborg. Begge dele
er vigtige for, at jægernes ønsker og behov afspejles i vores indsats i Vildtforvaltningsrådet.”

”

- Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund

”Udsætning af fugle til jagt er en historisk tradition på de danske herregårde. Muligheden for at udsætte fugle til
jagt styrker herlighedsværdien på det enkelte landbrug. Jagten er en forudsætning for, at det kan betale sig at skabe
naturforbedringer. Derfor skal vi fortsætte vores succesfulde arbejde for retten til udsætning i Danmark, og vi bakker fuldt
ud op om Bæredygtig Jagt, som er den eneste organisation, der har netop den mærkesag. Jeg opfordrer derfor jordejere til at
støtte Bæredygtig Jagt, som er en solid, fælles faglig stemme, når vi skal indgå aftaler om fremtidens jagt. Det er der behov
for i en omskiftelig verden med skiftende politiske flertal.”

- Christina Ahlefeldt-Laurvig, formand for Sektionen for Større Jordbrug

“Naturen og klimaet står højt på den politiske dagsorden i disse år. Natur- og vildtforvaltning tænkes som ét, og det bør
det også. ”Mangel på levesteder” er standardsvaret på spørgsmålet om årsagen til diverse arters tilbagegang. ”Vi mennesker optager al plads til produktion af egne fødevarer, infrastruktur og industri” er et andet. Vigtigheden af at kunne stå

”

på mål for en bæredygtig forvaltning af sine arealer har aldrig været større. Ligeledes har målrettet, professionel og fagligt
velfunderet kommunikation og formidling aldrig været vigtigere end i denne tid, hvor det ofte synes som om, at den, der
råber højest, får ret. På rigtig mange større private ejendomme er der ansat veluddannede folk med ansvar for natur- og
vildtforvaltning. På disse ejendomme gør vi noget. Her giver vi lidt plads. Her skabes levesteder, mens de gamle steder
fortsat lever i bedste velgående. Dét skal vi huske at sige højt - og ikke kun når vi får chancen. Udsætning af vildt efter
velafprøvede, moderne og bæredygtige principper kan bidrage positivt, og derfor er kommunikationsindsatsen Bæredygtig
Jagt vigtig for at fastholde og videreudvikle vores branche og livsstil.”

- Jacob Nørgaard Larsen, formand for Foreningen Danske Herregaardsjægere
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B udget og akt iviteter - d et g å r p en g en e ti l
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H øjd e punkt er i 2019 o g 2 0 2 0

DM I VILDTMAD (ÅRETS
VILDTRET) - HØJT NIVEAU OG
B R E D DÆ K N I N G I M E D I E R
Arrangementet og kokkekonkurrencen
Årets Vildtret er i dag en af årets vigtigste
gastronomiske begivenheder med et højt fagligt
niveau og massiv dækning i medierne.

J A G T- O G N A T U R N E T V Æ R K P Å
CHRISTIANSBORG VOKSER
I samarbejde med Karen Ellemann og Thomas
Danielsen har vi flere gange samlet jagt- og
naturinteresserede politikere og embedsfolk
til et arrangement på Christiansborg. Vores
repræsentanter fortæller, hvorfor det er vigtigt
at bevare retten udsætning. Netværket vokser
støt og består i dag af flere end 30 politikere.
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H øjd e punkt er i 2019 o g 2 0 2 0 ( fo r ts at)

H U N D E P R ØV E R O G B I OTO P P L A N E R
G I V E R G E N LY D I M E D I E R N E
Hvert år driver vi presseindsatser ifm.
Danmarks Jægerforbunds markprøver
for hunde og biotopplanordningen. Det
skal øge opmærksomheden omkring hhv.
hundeførernes og ejendommenes arbejde med
naturen. Begge dele bliver omtalt massivt i
medierne.

F y n s A m t s Av i s
S ø n d a g 7. j u n i 2 0 2 0

16 fa a b org -M i d t f y n

Fasanlivet bliver sjovere
på Holstenshuus
for at gøre Holstenshuus mere attraktiv som jagtrevir er der i dette forår
etableret en række faciliteter, som fasaner sætter stor pris på.
Bent Warncke
bew@fyens.dk

HolstensHuus: Vildtpleje og
ønsket om at få mere biodiversitet i den danske natur går hånd i hånd i de tiltag, som en række store ejendomme - heriblandt Holstenshuus - har sat i værk i
dette forår.
For at få lov til at udsætte nogle flere fasaner, er der
nemlig en række nye krav til
biodiversitet, som godsejer
Ditlev Berner skal leve op til.
Der skal blandt andet etableres nye områder på godsets
jorder, som tilgodeser vildtet - hvor fasaner og andre
dyr bedre kan skjule sig, søge føde og generelt godt kan
lide at opholde sig.
To-tre hektarer af godsets
i alt 900 hektar jord er inddraget i den bestræbelse, og
et af områderne er etableret
i tilknytning til et stort engareal lige syd for selve herregården.
Området blev tidligere afvandet og dyrket men har i
en årrække ligget hen som et
overdrev, der afgræsses af en
stor flok Herefordkøer.
I et hjørne af den tilstødende dyrkede græsmark er
der nu sået til med majs og
en særlig "engelsk vildtblanding" af græsser og vækster,
som fasaner elsker at fouragere i. Imellem den dyrkede
mark og vildtstykket etableres der et stykke med bar
jord, der harves med jævne mellemrum sommeren
igennem, så jorden forbliver
blottet for vegetation. Og
som prikken over i'et, er alle
markstenene fra området nu
samlet i en bunke, der blive
til levested for andre dyrearter.
- Stykket med barjord bruger fasaner og andre fugle til
at tage støvbad, og det er faktisk nok den mest markante
forbedring af området. Det
sætter fuglene tydeligvis pris
på, kan vi se, fortæller Ditlev
Berner.
At tænke i biodiversitet
er dog langtfra en ny trend
på Holstenshuus, der jo for
størstedelen består af skov.

Den største biodiversitet findes i overgangen mellem skov og åbent land, fortæller Ditlev Berner. som f.eks. i denne træstub, der er et slaraffenland for biller, larver og
insekter - og de fugle, der lever af den slags. Foto: Bent Warncke
Det gjorde Ditlev Berner og hans far før ham - længe
før den slags blev genstand
for øget regulation og lovgivning.
- Vi har over mange år især i skoven - oparbejdet en
tilstand med den meget store
biodiversitet, som man gerne
vil opnå. Det har været en naturlig del af vores drift - også i
min fars tid - at tage de hensyn ved f.eks. at lade gamle
udgåede træer blive stående. Vi har faktisk områder
af skoven, der nærmest har
stået urørt hen i 100 år, fortæller han.

For jagtens skyld

Det har været nemt at finde
steder, der kunne indrettes

Granguirlander & Æresporte
til bryllupper m.m. 80,- kr./m

Løst ædelgran kr. 12,- pr. kg.

HEDEN PLANTESKOLE
H
E
Faaborgvej 2, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 62 66 13 11 - 23 61 71 40

med henblik på at øge biodiversiteten, fortæller han.
- Som mange andre sydfynske ejendomme er her
meget kuperet, der er mange
levende hegn og hjørner, der
er svære at dyrke. Så det har
været relativt nemt at finde
nogle gode steder ude i det
åbne land, uden at vi skulle
til at stjæle en masse markjord, fortæller Ditlev Berner.
For Holstenshuus og mange andre store herregårde er
udlejning til jagt en væsentlig indtægt, og Ditlev Berner
lægger heller ikke skjul på,
at de nye vildt-biotoper primært etableres for at få lov
til at sætte nogle flere fasaner
ud. Han regner selv med, at
der i år skal sættes cirka 3500
fasaner ud i naturen.
- Når man udlejer til jagt, er
det jo rart nok, at der er noget at jage. Jo bedre betingelser, vi kan skabe, for at vildtet
trives, jo mere er der at komme på jagt efter, uden at vi
driver rovdrift på naturen,
fortæller han.
Ditlev Berner er selv jæger,
og han tør godt stå på mål for
denne type jagt, hvor der til

Fakta
Biotopplan
Godset Holstenshuus er på
900 hektar, hvoraf de 300
hektar er bortforpagtet og
drives som agerjord, mens
600 hektar er med skov.
Godt 300 ejendomme
og godser har som
Holstenshuus lavet en
biotopplan.
Formålet er at etablere
nye eller forbedre
eksisterende biotoper
for at skabe forbedringer
for naturindholdet på en
ejendom, hvor der f.eks.
udsættes agerhøns eller
fasaner.
Biotopplanordningen har
eksisteret siden 2010.
De mest anvendte tiltag er
insektvolde, barjordsstriber,
græsstriber og sprøjte- og
gødningsfri randzoner.

efteråret skal skydes til måls
efter fasanerne, der er vokset

På dette areal er markstenene samlet i en bunke for at skabe
en ny biotop - om nogle måneder vil området være vokset til
med majs og vildtgræsser - og en bræmme mellem den dyrkede
mark og vildtområdet bliver holdt som bar jord, hvor fuglene kan
støvbade. Foto: Bent Warncke.
op i en stor voliere i skoven.
- Jeg er helt med på, at nogen synes, det er en kontroversiel form for jagt. Men
fasanerne har altså levet et
fuldstændig frit liv i skoven
- vi får dem som kyllinger,
og efterhånden som de vokser sig større forlader de vo-

lieren og søger ud i det åbne
land. De lever hele deres liv
som frie dyr. Og hvis man
spiser det vildt, man skyder,
så er det jo egentlig ikke ret
meget anderledes end at have en hønsegård, hvor man
hugger hovedet af en høne
en gang imellem, siger han.

STOR POLITISK INTERESSE FOR
B E S Ø G PÅ E J E N D O M M E M E D
UDSÆTNING
Vi arrangerer løbende politikerbesøg på
ejendomme med udsætning. Her møder vi
især politiske ordførere og drøfter, hvordan
udsætning gavner naturen lokalt. I 2020 har
bl.a. Jacob Jensen fra Venstre og Lise Bech fra
Dansk Folkeparti besøgt ejendomme, og der er
planlagt flere besøg senere på året.
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Ti ls agnsskr ivelse

Navn: _____________________________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________________
E-mail og tlf.: ______________________________________________________________________________
Bidrag gives efter hvor mange fugle, der udsættes årligt, og betales med et årligt beløb i 3 år for
2021, 2022 og 2023 (sæt kryds herunder):
Guldnål				

3 x 25.000 kr.

____

Over 15.000 fugle		

3 x 18.000 kr.

____

10.000 – 14.999 fugle		

3 x 15.000 kr.

____

5.000 – 9.999 fugle		

3 x 12.000 kr.

____

3.000 – 4.999 fugle		

3 x 9.000 kr.

____

1.500 – 2.999 fugle		

3 x 6.000 kr.

____

Under 1.500 fugle		

3 x 3.000 kr.

____

Jeg udsætter ______ fugle og ønsker at betale kr. ______ p.a.; i alt kr. ________
Jeg udsætter ikke og ønsker at betale kr. _______ p.a. (kr. 5-10.000 foreslås); i alt kr. _____
Beløbene tillægges moms.
Jeg er tilmeldt mærkningsordningen ________
(Vi modregner automatisk betaling til mærkningsordningen i ovennævnte tilsagn).
Venligst udsted faktura til: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Mit navn og donation kan nævnes internt i organisationerne i forbindelse med indsamlingen:
JA ____ NEJ ____
Bemærkninger:

Underskrift: _______________________________, dato: _________
Venligst fremsend denne til:
Direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C,
js@skovforeningen.dk.
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A nsøg ni ng til mærknin gs o r dn i n g
Er din ejendom endnu ikke tilmeldt ordningen, kan du tilmelde dig her eller ved at udfylde og
sende nedenstående blanket til:
Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34
8410 Rønde
Oplysninger om udsætning:
Størrelse (i ha.):
Antal udsatte fugle:

Oplysninger om ansøgeren:
Firmanavn/navn og adresse på lodsejer:

Kontaktperson:

Telefon:

Tegningsberettiget:

E-mail:

Oplysninger om ansøgning:
Første ansøgning om deltagelse i Bæredygtig jagts mærkningsordning.

Ansøger tilkendegiver at have givet tilsagn om donation til Bæredygtig jagt for året
2020
2018

2021

(Donation modregnes i betaling til mærkningsordningen)

Ansøgers forpligtelser:
Vi er bekendt med ’Retningslinjer for mærkningsordning for opdræt og udsætning af fjervildt – Bæredygtig jagt’.
Såfremt vores ansøgning om Bæredygtig jagts mærke bevilges, forpligter vi os til at følge disse bestemmelser samt
anden lovgivning, som er gældende for opdræt og udsætning af fjervildt. Bæredygtig jagts mærke søges i egenskab
af lodsejer, som forpligter sig til at underrette de ansvarlige for jagten om brugen af Bæredygtig jagts mærke. Aftalen
om ret til at anvende samt henvise til Bæredygtig jagts mærke er gyldig, når Bæredygtig jagt har udstedt mærket.

Dato:
Ansøgers firma/underskrift af tegningsberettiget:
Gentag med blokbogstaver:
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