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Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. november 2013, pkt. 20, strategi for vildtregulering på Aalborg
Kommunes skov- og naturarealer. Til By- og Landskabsudvalgets orientering fremsendes hermed resultaterne af vildtreguleringen i 2015.
Der er i 2015 afholdt én reguleringsjagt i Hasseris Skoven og Billeskoven ved Godthåb. De 17 jagtforeninger
i kommunen var inviteret til at deltage med to medlemmer i reguleringsjagten. Der blev nedlagt 7 rådyr i de to
skove. Desuden er der foretaget regulering af 3 rådyr i Bouet, men af sikkerhedsmæssige hensyn er fællesjagt ikke en mulighed her, så reguleringen er foretaget af Aalborg Kommunes skytte og naturvejledere.
Det regulerede råvildt er løbende blevet anvendt i forbindelse med offentlige arrangementer. Råvildtet fra
Bouet blev anvendt den 1. og 2. oktober 2015 i et nyt samarbejde med Food College i Aalborg. Food College
afholdt to store undervisningsarrangementer af kokkeelever, hvor ca. 300 gymnasieelever fra HTX blev bespist. Som en del af arrangementerne underviste Aalborg Kommunes naturvejledere både kokkeeleverne og
gymnasieeleverne i rådyrets anatomi.
Fire stykker råvildt fra Hasseris Skoven og Billeskoven blev anvendt til formidling i forbindelse med et publikumsarrangement i Østerådalen den 8. november 2015. Aalborg Kommunes naturvejledere fortalte om baggrunden for regulering, certificering af de kommunale skove, og det blev vist, hvordan man forlægger, parterer og tilbereder råvildt. Der blev uddelt smagsprøver til de omkring 200 deltagere i arrangementet. De resterende stykker råvildt vil blive anvendt i forbindelse med kommende publikumsarrangementer.
By- og Landskabsforvaltningen vurderer, at omfanget af bidskader fra rådyr i nykulturer og bevoksning i skovene generelt fortsat er for stort i forhold til PEFC certificeringsstandarden. Derfor vil By- og Landskabsforvaltningen også foretage vildtregulering i udvalgte kommunale skove i 2016. Vildtreguleringsplan for 2016
udarbejdes inden 1. maj 2016.
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