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Dagsorden:  
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2. Beretning om kredsens virksomhed. 
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug 
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde 
5.    Valg af hovedbestyrelsesmedlem ( på valg næste gang  i 2016) 
5.A Valg af suppleant for HB-medlem  ( på valg næste gang  i 2016) 
6.    Valg af Kredsformand ( på valg næste gang  i 2018) 
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem  
8. Valg af fagkoordinatorer 
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 
10. Indkomne forslag 
11. Eventuelt 

 
1. Valg af dirigent 

Susan Jørgensen blev valgt som dirigent. Susan gennemgår vedtægterne og konstaterer, at mødet 
er lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt og at dagorden er ok og at mødet kan gennemføres.  81 
stemmeberettigede. 
 

2 Beretning om kredsens virksomhed 
Efter sidste års Kredsmøde konstituerede bestyrelsen sig med næstformand Jesper Skovgaard 
Jensen (Vordingborg), sekretær Kim Christoffersen (Sorø) og kasserer Jens Hovmand (Lolland) 
 
Siden sidste Kredsmøde har vi fået en ny riffelkoo, Flemming Prægel. Flemming er via assistance fra 
den tidligere riffelkoo Henrik Buch Larsen kommet godt ind i jobbet og får gode ord med på vejen. 
 
Vi har gennem lang tid søgt efter en ny jagtstikoo, der skal afløse Lene Jensen. Der har indtil dags 
dato ikke været nogle, der har haft interesse og mulighed for at overtage den post. Det er ikke kun i 
Kreds 6, at interessen for jagtsti er minimal, så det kan i sidste ende betyde, at jagtsti skal 
revurderes og fortsætte i ny form eller helt afskaffes. Skulle der være en enkelt af de 
tilstedeværende, der kunne se sig selv i rollen som jagtstikoo eller kender nogen, der måske kan, så 
sig endelig til. Arbejdsmængden kan aftales, så den kan afpasses efter tid og interesse. 
 
Siden ultimo december 2014 har der ikke været en vildtplejerådgiver i Kreds 6. Vi har i 
kredsbestyrelsen gennem et år forsøgt at få DJ til at sætte i gang med uddannelse af nye 
vildtplejerådgivere, og har fået meget lidt og divergerende information tilbage. På HB mødet i 
februar 2015 er der så tilsagn om, at der startes op for introduktionskursus af nye vildtplejere, og 
den egentlige uddannelse startes engang i 2016. Det har taget lang tid og vi er glade for, at der nu 
endelig sker noget. Vi forventer at finde 3 interesserede og egnede vildtplejerådgivere i Kreds 6 og 
få dem meldt til introduktionskursus. Informationsmateriale er lige på trapperne og bliver 
rundsendt i Kreds 6 til alle jagtforeningsformænd samt på diverse grupper på FB. Det kommer også 
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i maj-nummeret af Jæger Vi forventer, at have fundet de nye vildtplejerådgivere inden 
sommerferien. 
 
På sidste års Kredsmøde vedtog vi at stille forslag om at ændre JKF navnet til Danmarks 
Jægerforbund kommunenavn og som forventet, blev det vedtaget på rep-mødet. Siden da har 
organisations- og vedtægtsudvalget, der bl.a. består af alle Kredsformænd indstillet, at denne 
kommuneenhed skal kaldes et Jægerråd. Det har HB godkendt, så det er vi så småt ved at vende os 
til at kalde det. De tilrettede vedtægter kommer til afstemning på rep-mødet. 
 
I kredsbestyrelsen har vi sammen med vore koordinatorer i løbet af året bl.a. udarbejdet en 
inventarliste over alt materiale kredsen råde rover. Det er meningen, at den opdateres omkring 
årsskiftet hvert år. 
 
Natura 2000 planen for årene 2016-2022 er sendt i offentlig høring og Kreds 6 er i fuld gang. Der 
har været afholdt et møde i februar, hvor de relevante personer var samlet for at starte processen 
op. Der skal nu udarbejdes høringssvar og der vil blive afholdt et koordinerende møde, som 
Christian Clausen vil indkalde de relevante personer til. Danmarks Jægerforbund har arbejdet med 
at gennemgå de 252 basisanalyser for at sikre jægernes interesser i de mange og store 
naturområder. 
 
Kreds 6 er som nævnt kommet på Facebook med en lukket gruppe, hvor vi er over 160 i gruppen. 
Hvis du ikke allerede har søgt om at komme med i gruppen, så gør det endelig. Der er information 
om kredsarrangementer, foredrag, information om jagtrelaterede emner osv. 
 
Vor hjemmeside www.jagtkreds6.dk er blevet mere informativ – vi får flere og flere arrangementer 
nævnt på kalenderen. På hjemmesiden kan du også finde kredsbestyrelsens mødereferater samt 
vore nyhedsbreve. Gå ind og kig engang imellem og se hvilke emner kredsbestyrelsen arbejder med 
og skulle du have input til os, er det meget velkomment. 
 
Medlemstallet i kreds 6 er pr oktober 2014 7.938 medlemsskaber. Det er et fald på 252 
medlemsskaber siden oktober 2013 og 258 siden oktober 2012. Ser vi fordelingen på kommunerne 
i Kreds 6 kan vi se, at næsten alle Jægerrådene er faldet, på nær lige Sorø. Og hvis vi så kigger 
nærmere på tallene for Sorø, så ser man, at størstedelen af stigningen skyldes en forening, nemlig 
Niløse Jagtforening. For at nævne et par enkelte af årsagerne til, at Niløse stiger, så er det 
fastholdelsen af nye jagttegnsaspiranter i foreningen samt nye juniormedlemsskaber. De to 
foreninger i Kreds 6, der har næst flest juniormedlemsskaber er Ringsted og Haslev. De har 3 hver. 
Niløse har 18. Jeg tror vi kan lære noget af Niløse. Få meldt alle vore unge børn, børnebørn og 
sikkert også nogle oldebørn ind. Det koster ikke al verden og det er for øvrigt en god indholdsrig 
gave til fødselsdag eller Jul. Det giver de unge en god, naturlig interesse for og viden indenfor jagt, 
samt det sikrer tilgangen af unge mennesker til vore foreninger. Det har vi brug for. 
Vor målsætning siger, at oktober 2017 skal vi være 10% flere end i 2012 – altså ca. 9000. Jeg vil 
gerne opfordre alle jagtforeningerne til at diskutere hvordan vi hver især kan få vores medlemstal 
til at øges. Jeg tror vi skal fintænke lidt over, hvorfor vi selv blev meldt ind i en jagtforening. Jeg tror 
de færreste af os tog en beslutning om, at vi nu ville støtte DJ og melde os ind i en jagtforening. Jeg 
vil tro, at langt de fleste af os har meldt os ind i en jagtforening, fordi vi enten blev opfordret til det 
af en af vore jagtkammerater, eller da vi tog jagttegn og jagttegnslæreren meldte os ind eller fordi 
jagtforeningen havde en aktivitet vi gerne ville være en del af. Jeg tror ikke mange af os overvejede, 
om foreningen hørte under DJ, før vi tog beslutningen. Så jeg tror, at når vi skal have vort 
medlemstal til at vokse, så er det den personlige kontakt, der ofte er den mest effektive. Tal om det 
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ude i jagtforeningerne og del de gode oplevelser og succeshistorierne med andre. Og så skal vi alle 
huske, at vi skal tale op og ikke ned. 
 
Lene Midtgaard, vor markvildtrådgiver her i Kreds 6, har nu været på posten lige knap et år, og det 
går godt. Der laves tællinger, og Lene har været i medierne et par gange. Det er flot, informativt 
arbejde, som sikrer god og positiv omtale af projektet. Lene har netop indkaldt til 
informationsmøde omkring markvildtlav på Sjælland og det afholdes 17. marts 2015 kl. 19.00 – 
22.00, Østdansk Landboforening, Center Allé 6, 4683 Rønnede. 
 
Et af de store temaer i 2014 var Jagtens Hus. Projektet står lidt i stampe i øjeblikket og det vi alle 
venter på inden maskinerne kan komme i jorden er, at Finansudvalget tiltræder købsaftalen 
mellem DJ og Miljøministeriet. Når det er sket, så går projektet straks i gang med mandskab og 
maskiner. Og sådan som det ser ud nu, så håber vi på en indflytning engang i april – maj 2016. Det 
bliver et rigtigt godt hus med dejlige, åbne kontorlandskaber og gode faciliteter. 
 
Flugtskydningskoordinator Finn Hansen 
Kvalifikationsskydning D.26-5-2013. 
Der blev afholdt kvalifikationsskydning d.25-5-2014 på Kirke - Stillinge Jagtforenings Skydebane og 
der var 58 skytter og 52 skytter gik videre til FM Herning.  En lille tilbagegang på 2 skytter i forhold 
til sidste år hvor der var 60 skytter. Og næste Kvalifikationsskydning bliver afholdt 31-5-2015 på 
Sandved Jagtforenings skydebane, hvor vi håber der er en større deltagelse end i år 2014. 
Kvalifikationsskydning i Compak Sporting. 
Der blev afholdt kvalifikationsskydning i Compak Sporting på Idalunds skydebane 14-6-2014 men 
der var igen meget få deltagere. 9 Skytter og ingen af de ni skytter ville videre til FM i Jylland 2014. 
Og det er for lidt deltagelse i kredsen så næste kvalifikationsskydning i Sporting bliver holdt 
sammen med kreds 7. Dato for skydningen bliver annonceret med dato og sted i Jæger til April – 
maj. 
Mobile Skydevogn. 
Skydevognen har været udlånt til jagt foreninger 2 gange til Møns jagtforening. Og så har den 
været udlånt til Tybjerg jagtforening 2 gange det er alt i alt 4 gange.  Og den har været ude til 
selskaber 1 gang i Næstelsø. 
Skydeudvalgsmøde på Kalø. 
Så har jeg været til et skydeudvalgsmøde på Kalø hvor vi fik til opgave at finde nogle, der ville være 
eliteinstruktør. Såkaldte undervisere der skal videregive deres viden til andre instruktører i kredsen 
på de skydebaner, der er, så vi har en bedre mulighed for at give nye jægere en viden om at skyde 
med haglgevær så de har en støre mulighed for at bestå en haglprøve. Det kan også være gamle 
jægere, der skal til haglprøve eller hjælpes med at kunne ramme bedre. Der er fundet 8 
instruktører, der skal på kursus som undervisere i år. 
Haglprøver 2014 
Vi har holdt 5 haglprøver i kredsen i år 2014 og vi havde 191 jægere op til haglprøve og der var 63 
der dumpede og 128 bestod og der var hovedsaglig på skydningen de dumpede. De kunne ikke 
ramme lerduerne og der var et lille antal på geværbetjening, der dumpede. Men DJ og 
Naturstyrelsen er tilfreds med resultaterne fra haglprøverne og der er givet ros til de 
haglprøvesagkyndige og de hjælpere, der er. Og der bliver holdt 8 haglprøver i kredsen i år 2015. 
Tid og sted vil man kunne se på DJ’s Hjemmeside og ellers kan man få info om haglprøver via: 
mitjagttegn.dk 
Tak. 
 
WEB koordinator Frank Lilholm Pedersen 
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Som webkoordinator er der ikke så meget nyt at berette, forsøger løbende at holde hjemmesiden 
www.jagtkreds6.dk   opdateret med de arrangementer der afholdes i kredsen, kalender bliver 
opdateret i takt med at der bliver sendt oplysninger fra koordinatorer og foreninger der ønsker 
arrangementer vist på siden. 
Det kniber som sædvanlig med at koordinatorer, jægerråd og jagtforeninger indsender planlagte 
arrangementer til webmaster, det kunne ønskes bedre. 
Webmailen fungerer rigtig godt og er et udmærket redskab for kredsbestyrelsen til at få budskaber 
hurtigt og let ud til jagtforeninger. 
Vi har dog den udfordring at der er 65 jagtforeninger i kredsen men kun 45 jagtforeningsformænd 
er tilmeldt modulet til udsendelse til jagtforeninger.  
De sidste opfordres til at sende mailadresse til Webkoordinator. 
Nyhedsbrevmodulet har pt 83 tilmeldte, i forhold til antallet af medlemmer i kredsen er det jo kun 
en lille procent. Opfordring til at flere tilmelder sig. Bl.a. for at få vigtige informationer fra 
kredsformand og kredsbestyrelse. Kan gøres let ved at tilmelde sig på kredsens side 
www.jagtkreds6.dk  
Hjemmesiden kan fungere sideløbende med kredsens Facebook gruppe, idet FB er fortrinlig til 
hurtig at sprede relativt korte budskaber, der med henvisning til hjemmeside kan give et mere 
dybgående behandling af de relevante emner. 
Jeg kan kun opfordre både foreninger og medlemmer til at bruge begge medier. Det er nemt, 
hurtigt og det virker. 
Efterlyser som altid jagtberetninger, billeder, og alt med reference til jagt der kan gøre siden lidt 
mere levende og aktuel. 
 
Riffelkoordinator Flemming Prægel 
Jeg overtog jobbet som Riffelkoordinator (RKO) umiddelbart før udtagelsesskydningen i 
Jagtfeltskydning, som løb af stablen den 26-27. april og blev gennemført af den tidligere RKO Henrik 
Buch Larsen og jeg deltog som hjælper m.m. Det var et godt gennemført arrangement med 47 
deltagere i.h.v. Dame, Mester, Jæger og Veteran klassen samt 8 U/K i alt 55 deltagere. De 24 af 
deltagerene blev udtaget til FM i Jagtfeltskydningen i Ulfborg den 21. september. 
Her ved FM i Ulfborg fik vi en vinder af mesterklassen fra vores egen kreds, nemlig Jørgen 
Sonnenborg fra Holeby. 
Der har været afholdt riffelprøver 7 forskellige steder i Kreds 6, hvor der er gået 995 
riffelprøveaspiranter igennem. Heraf bestået 757, ikke bestået 183, udeblevet 54. %-vis bestået 
76,08. 
Der har været afholdt mange forskellige steder i Kredsen Riffeltrænings- og indskydningsdage. 
Endvidere er der afholdt Bjørne og Elg prøver i Kredsen. Undertegnede har været til 2 
Riffeludvalgsmøder i DJ regi for vores Kreds. 
Som alle bør vide, er der lang ventetid (6-7 uger) for fornyelse og nye våbentilladelse samt EU 
våbenpas. Undertegnede har gjort DJ forbund opmærksom på sagen og det er taget op med 
øverste Politimyndighed. Man kan også læse om sagen på DJ hjemmeside. 
 
I 2015 
Vi kan forvente at alle Riffelinstruktører, som er uddannet før 2014, hurtigst muligt i 2016 og 
fremad skal til en obligatorisk efteruddannelse befalet af Naturstyrelsen, og som formodentlig 
bliver en elektronisk løsning- fx Multiple choice med efterfølgende prøve online. 
 
Grundet det potentielt store antal riffelinstruktører (knap 1.800 på landsplan) vil det rent praktisk 
være smartest at vælge en elektronisk løsning, da nogle af de primære punkter forventeligt vil være 
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lovgivning, sikkerhed og forsikring. Denne prøve er obligatorisk for at fortsætte som Riffelinstruktør 
o.s.v. 
 
Derefter vil DJ a.s.a.p. gennemføre en praktisk efteruddannelse på skydebane, forventeligt begynde 
i medio 2016. Denne uddannelse er frivilligt, men en opdatering af det vi har lært tidligere og hvad 
der er kommet senere. NST forventes primo 2015, at implementere en oversigt over riffelprøver, 
der er tilgængelig uden at man først skal logge på ”mitjagttegn.dk”. Indtil da findes prøverne på 
mitjagttegn.dk, samt på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. 
Man kan nu se under aktiviteter, skydninger, hvor der i de forskellige Kredse vil blive afholdt 
Riffelprøver i 2015. Derudover er der kommet en instruksvideo/film vedr. Riffelprøven på DJ 
hjemmeside også under aktiviteter. 
 
DJ har i samarbejde med firmaet Flexminds tilpasset et velfungerende elektronisk indmeldings- og 
betalingssystem, således kurser og aktiviteter i DJ fremadrettet vil kunne tilmeldes og betales 
online. 
Det er også meningen at det skal videreudvikles, således at det kan bruges til Kredsenes 
arrangementer 
Fx skal det være færdig og bruges til FM i jagtfeltskydningen den 21. september. 
 
Der bliver afholdt FM i Nordisk kombinationsskydning den 6-7 juni i Herning. Endvidere Nordisk 
Mesterskab i Jagtskydning den 31/7-1//8 i Finland. 
Ved Riffeludvalgsmødet her i februar blev vi præsenteret for en Grisse/Råvildt løbebane som er 
blevet typegodkendt også af DJ som løbende vildtmålsbane. 
 
Præsentation af ”movingrange2022”, der er et anlæg hvorpå der kan trænes skydning til løbende 
vildt. Anlægget kan af politiet godkendes, således det kan anvendes på de fleste riffelskydebaner i 
Danmark. 
Målet med introduktionen af dette anlæg er, at så mange jægere som muligt får mulighed for at 
træne skydning til løbende vildt, på så mange skydebaner som muligt. 
Anlægget er ikke en afløser for de permanent ”hjortebaner”, men derimod et supplement. 
 
Prisen er mellem kr. 8-10.000 alt efter hvad man forlanger af ekstra udstyr som kan bygges på. 
 
Bjørne- og elgmærkeskydning under Danmarks Jægerforbund, afvikles på licens fra det svenske 
jægerforbund, samt efter deres regelsæt. Riffeludvalget har nedsat en arbejdsgruppe der arbejder 
med retningslinjer for afvikling af disse prøver i Danmark, i henhold til de svenske regler.  
 
DJ kompendie/hæfte ang. Sikkerhedsbestemmelserne for Riffelskydning på bane- og 
terrænskydninger under Danmarks Jægerforbund (DJ) er under revidering, således at det passer til 
d.d. og fremadrettet iht. til de forskellige skydebaner vi skyder på. 
 
Jagthornskoordinator Henrik Kjærside 
Søndag 6. april 2014 mødtes jagthornsblæserne fra kreds 6 til Duelighedsprøve på Selandia i 
Slagelse. Sidste år var der 14 soloblæsere og 8 grupper, men i år var tallet 29 soloblæser og 6 
grupper. Rigtigt flot.  
De 2 dommere, Thomas Bruun og Lars Hastrup, var meget tilfredse med blæsningen og sagde at de 
kunne høre at standarden i år var meget højere.  
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Det er dejligt som koordinator når så mange blæsere støtter op om en aktivitet.  Der var 2 der 
stillede op i parforce og 4 i Fürst Pless til kvalifikation til Forbundsmesterskaberne den 24 maj i 
Køge.  
Det blev Jørgen Christiansen fra Kirke Stillinge på parforce der blev kvalificeret og Axel Jensen fra 
Kirke Stillinge på Fürst Pless der blev kvalificeret. Der var en rigtig god stemning hele dagen. 
Den 24. maj blev der afholdt Forbundsmesterskab i jagthornsblæsning i Køge. Her deltog der 11 
soloblæsere fra kreds 6.  Det blev til 2 medaljer i solo og 1 i gruppe. 
Vi har igen været en tur på Kongskildemarked hvor vi snart er ”fast inventar” på samme måde som 
Sandved blæserne og Lene & Gert med jagtsti. 
 
Der afholdes Duelighedsprøve i Jagthornsblæsning den 12. april 2015. Den 30. maj tager en hel del 
blæsere med til Forbundsmesterskaberne i Jagthornsblæsning på Kjærsgaard på Fyn. Vi har rigtig 
mange dygtige blæsere i kredsen, så vi fylder godt ved forbundsmesterskaberne. 
 
Så har vi også det årlige Kongskilde marked i september i 2015. 
 
Kursuskoordinator John Vinsbøl 
Nedenstående kurser er gennemfør i kreds 6 i det forgangne år: 
 
1 kursus - Overgangskursus for våbenkursuslærere 
6 kurser - Vildtsygdomme og hygiejne 
1 kursus - Tal Jagtens sag 
1 kursus - Buejagteftersøgningskursus 
3 kurser - Nye fjervildsudsættere 
1 kursus - Flugtskydningsinstruktør 
1 kursus - JKF reguleringsjægere 
1 kursus - Førstehjælp 
 
Der har været 328 personer på kursus i kreds 6 i 2014 som er noget højere ende tidligere år.  
Der er en markant stigende udvikling i kursusaktivitet på landsplan, og også her i kredsen. Flere nye 
kurser er kommet på programmet, og også blevet vel modtaget og vil fortsat blive interessante de 
kommende år.  
 
Det er blandt andet reguleringskurser, vildtsygdomme.-/hygiejnekurser og udsætterkurserne. Der 
er nye kurser på vej, som testes af i dette forår. Det er blandt andet det efterspurgte kursus i 
transport af ammunition til og fra skydebaner, jagtkonsortier m.m. Det er under kategorien kursus i 
farligt gods, og i flere tilfælde lovpligtigt. Det kommer der nærmere detaljer ud om. 
 
For nogle år siden skiftede vi i uddannelsesområdet fokus fra udbud til efterspørgsel. Det har sat 
mere gang i dialogen med jægerne generelt, men også givet noget mere arbejde med både 
koordination, administration og hele ressourcesiden. Nu står vi nok overfor at finde en balance 
mellem de to måder at håndtere området på. Man kan faktisk sige, at succesen er større end 
forventet. 
Alle koordinatorer er nu i gang med et langsigtet planlægningsarbejde, men som også tager højde 
for løbende tilpasninger af udbuddet. Det ser vi med glæde frem til at føre ud i livet. 
 
En anden udvikling er at koordinatorerne – i dag – får væsentlig flere henvendelser fra jægerne 
direkte. Tidligere var det mere formelle kommunikationsveje, men nu er det direkte fra 
medlemmer, som søger både vejledning og forespørgsler. En ny tid, men som også lægger mere 
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beslag på tiden til tillidsmandsopgaven. Vi vil gerne, men håber også på tid og tålmodighed fra 
vores medlemmer. 
 
Strand- og havjagtskoordinator Mogens Raa 
Koordinat året er gået med 3 nyjæger-introduktioner, hvoraf to har deltaget i jagttur på vandet. 
Har deltaget med sædvanligt grej ved Nakskov Fjorddage og Kongskilde Marked. Sidstnævnte 
var en særlig oplevelse, idet jeg talte mere end 300 besøgende på min stand, løb tør for medbragte 
ting-jagtblade-madopskrifter mm. Det var overvældende. 
 
Skydevognskommandør Morten Bohne Hansen 
Skydevognen i kreds 6 Nord. Jeg har haft lejet den ud 4 gange, og har selv været ude med den som 
instruktør 2 gange i 2014. Den har her i 2015 været udlejet 2 gange, og jeg har allerede en bestilling 
til den 22. marts i år igen. 
Vores lasershot, har jeg været ude med en gang til et spejderarrangement i Sorø i 2014. Og en gang 
her i 2015 i Lynge Broby Jagtforening. 
 
Friluftsrådskoordinator Susan Jørgensen – Næstved, Sorø og Slagelse 
Arbejdet har i 2014 bestået i deltagelse i kredsrepræsentantskabsmødet i marts 2014, hvor temaet 
var adgangspolitik. 
Som medlem af Friluftsrådet kredsbestyrelse deltager jeg i de 5 årlige kredsbestyrelsesmøder. 
Meget af arbejdet her er efterretningssager fra de kommuner kredsen dækker – især vedrørende 
stier og adgangsforhold. Herudover gennemgå ansøgninger til tipsmidler. Naturpark Åmosen har 
også fyldt en del.  
I forbindelse med vandplan 2- repræsenterede jeg Friluftsrådet i det lokale Vandråd for Næstved 
kommune. Her var der et særdeles godt samarbejde – især med landbruget som endte med en 
fælles indstilling til byrådet. 
I januar 2015 har der for første gang i mange år været afholdt et koordinator-møde på Fyn med 
deltagelse af formanden og Jægerforbundets medlem i Friluftsrådet bestyrelse Kirsten Skovsby. Her 
blev det afdækket at der er flimmer i organisationen – og at der er behov for at der skabes grundlag 
for samarbejde mellem friluftsrådskoordinatorerne og grønt råds repræsentanterne i de enkelte 
kommuner. 
 
Friluftsrådskoordinator Pia Grønning – Storstrømsområdet 
Igennem året har der været afholdt en række møder i kredsbestyrelsen skiftevis i kredsens tre 
kommuner. På møderne afstemmes bestyrelsens holdninger og synspunkter. Stillingtagen til 
aktuelle tipsansøgninger. Referater kan ses på FRs hjemmeside. 
Kredsbestyrelsen modtager løbende afgørelser i sager vedr. landzonetilladelser, miljøafgørelser, 
kystbeskyttelsesafgørelser m.v. fra de tre kommuner og andre myndigheder. Sagerne fordeles til 
eventuelle kommentarer fra de relevante medlemmer i kredsbestyrelsen. Relevante kommentarer 
fremsendes til de pågældende myndigheder. 
 
Kredsbestyrelsens primære opgaver foregår via aktiv deltagelse i en række brugergrupper, hvor vi 
varetager de mange synspunkter, der er i vores paraplyorganisation. I enkelte fora er der også 
deltagelse fra enkelte andre af FRs medlemsorganisationer. 
 
Kredsbestyrelsen er repræsenteret i: 
Regionsudvalget (forum for alle kredsbest. i Region Sjælland) 
Miljørådet, Vordingborg kommune 
Skovbrugerrådet, Naturstyrelsen 
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Brugerrådet, Avnø Naturcenter 
Bestyrelsen, GeoCenter Møns Klint 
Grønt Råd, Guldborgsund Kommune 
Styregruppen Naturområde Guldborgsund 
Foreningen Naturområde Guldborgsund 
Brugergruppen Bavnehøj Fritidsområde  
Brugergruppen Bjørup Graveområde 
Grønt Råd, Lolland Kommune 
Brugerrådet, Naturpark Maribo-søerne 
Brugerrådet, Nakskov Fjord 
Hjortevildtgruppen 
+ diverse ad-hoc udvalg 
 
Kredsbestyrelsen har også deltaget i fællesmøder på landsplan arrangeret af FR og i møder indkaldt 
af fredningsmyndighederne. 
Helt aktuelt har kredsbestyrelsen støttet Lolland Kommune og DN i den store landskabsfredning af 
området ved Lindet i de såkaldte ”lollandske alper”, hvor yderligere råstofudnyttelse truer det 
værdifulde landskab, og vi følger nøje ankesagen i Miljø- og Naturklagenævnet. 
Forud venter opdateringen af Natura 2000-omåderne, hvor vi igen vil komme med indspil. 
Ligeledes vil de store landskabsændringer den kommende Femernforbindelse vil medføre løbende 
få vores store opmærksomhed. 
 
Hundekoordinator Arne Nielsen 
22 / 3  Markprøve i vordingborg afholdt  af Bjarne Kleis 
           2 hold eng  og 2 hold kontinentale hunde ca 40 stk 
23 / 3  Markprøve Eggeslevmagle af holdt af Lasse Petersen 
           2 Hold kontinentale, i alt ca. 20 hunde 
28 / 3  Forårsvinderklasse afholdt  på terræner ved Fjenneslev prøveleder Arne Nielsen, 
           30 hunde deltog på prøven. 
12 / 4  Markprøve afholdt i Niløse prøveleder Arne Nielsen 
           4 hold . 36 kontinentale og 12 engelske, i alt 48 hunde 
2 / 8    Udvidet apporteringsprøve  samt dju’s apportering i Stenlille 
           der deltog 30 hunde – 8 på apporteringsprøven og 22 på den udvidede 
           3 hunde blev udtaget til forbundsmesterskabet på fyn. Vi fik det svære ingen placeret. 
23 / 8  Havde vi Ræveslæbsprøve i Næstved ,10 hunde 
           var tilmeldt, 3 bestod. 
6 / 9    Efterårsmarkprøve i stenlille med 46 hunde 
           3 hold kontinentale og 1 hold engelske 
7 / 9    Efterårsmarkprøve på ved sakskøbing 
           2 hold kontinentale 24 hunde Kim Nielsen 
           stod for prøven. 
7 / 9    Efterårsmarkprøve Nykøbing falster ca 20 hunde 
           1 hold blandet eng / kon og 1 hold eng 
            Søren Stenhøj stod for prøven. 
5 / 10  Vinder klasse øst i slotsbjergby 15 hunde deltog 
            af den kontinentale race, 2 blev udtaget til DM 
            Fra kreds 6 blev Leif Daae med Ruhåret Jalte 3V 

 
prøver 2015 



KREDS 6 
REFERAT – KREDSMØDE 2015-03-07 

 
22 /3 markprøve i Vordingborg. 
27/ 3 djs vinderkl ved Fjenneslev 
2 / 4  markprøve i Niløse.            
25/4 sweisprøve i Næstved 
19 / 7 udviet appp og dju app i mogenstrup 
1 / 8 udviet app og dju app i stenlille 
22 / 8 ræveslæbsprøve i Næstved 
5 / 9 og 6 / 9 efterårsmarkprøver 
4 / 10 vinderkl øst ved slotsbjergby 
 
Jeg vil gerne sige tak til dem som har givet en hånd med på Markprøver og apporteringsprøver i 
hele kredsen. En tak der ikke kan blive stor nok, skal lyde til terrænledere og til de lodsejere, der 
velvilligt har lagt terræn til, DET ER GULD VÆRD. 
Jeg håber på et godt samarbejde i 2015 som allerede er godt i gang 
Held og lykke på vores prøver. 
 
Frivillig jagtprøvekoordinator Torben Nielsen 
Beretning fra afholdelse af frivillige jagtprøver i 2014. 
Resultater: 
Lundby. Med prøveleder Jens Bech. havde 28 deltagere hvoraf 10 bestod = 35,7 % 
Idalund. Med prøveleder Ove Christoffersen havde 53 deltagere 15 bestod = 28,3 % 
Sorø. Med prøveleder Torben Nielsen havde 66 deltagere og 21 bestod = 31,8 %. 
Det må konstateres at prøven har sin berettigelse, da alle deltagerne garanteret tager hjem og 
læser på lektien inden de skal til den rigtige jagtprøve. Det var så året hvor vi fik en ny jagtprøve, og 
både DJ og Naturstyrelsen havde held til at levere fejl på deres skriftlige prøveskemaer. DJ påstod i 
første omgang at være fejlfri, men har efterfølgende sagt undskyld. Det glæder mig at man kunne 
det, efter den svada jeg fik efter at have klaget. Inden længe er de frivillige jagtprøver i gang igen. 
 
Medlems- og nyjægerkoordinator Carsten Kümler 
Året startede med en masse arbejde i DJ-regi. Specielt arbejde med gennemgang af 
medlemsskaber, forslag til nye og færre medlemskaber, effektivisering, rationalisering osv. Det 
endte med at DJ valgte at fortsætte med de eksisterende medlemsskaber. 
 
Efterfølgende er der omorganiseret i DJ, så Medlems- og nyjægerudvalget er delt op. Jeg sidder nu i 
Nyjægerudvalget. Den tidligere formand, hovedbestyrelsesmedlem Leif Bach er nu formand for 
medlemsudvalget, og ansvaret for nyjægerudvalget er blevet placeret hos Max Elbæk., ligeledes HB 
medlem. 
For at runde DJ af, så må man nok erkende, at det skinner lidt igennem, at man på nogle områder 
er midt i en omfattende omstillingsproces. 
 
I erkendelse heraf vil mit arbejde i 2015 blive koncentreret i og omkring kredsen.  Der har i 2014 
været positive tilkendegivelser fra bl.a. Naturstyrelsen, hvor en dialog er åbnet med Lars Richter 
omkring arealer til nyjægerjagt i 2015. Jeg vil forsøge at skabe overblik over nyjægerjagterne i 
samarbejde med Jægerrådene, og gøre en indsats for at få kommunikeret aktiviteterne på en 
anden måde i 2015. 
 
Afslutningsvis en stor tak til Torben for stadig at fortsætte arbejdet med den frivillige jagtprøve og 
jagttegnsprøverne. 
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Buekoordinator Tom Buxbom 
Vi har været på Krenkerup gods i august til høstfest. Så har vi gennemført buekursus for 18 
deltagere på Idalund skydebane. Ligeledes er der holdt kredsskydning i kreds 6 med bue, hvor der 
deltog 12 personer. Der ydes en ekstra indsats for at annoncere kreds- og forbundsmesterskab her i 
2015. 
Der er over 1800 buejægere pt og det stiger støt. Kreds 6 holder kredsmesterskab d.9/8-2015 med 
bue det er kl 10 på Idalund skydebane. Der holdes forbundsmesterskab på Kalø d. 22/8-2015, hvor 
kreds 6 har fået tildelt 10 pladser. 
 
---------------- 
Her til sidst vil jeg gerne takke alle vor koordinatorer for et godt, solidt arbejde. Uden jeres 
engagement kunne kredsen ikke fungere. Endvidere skal lyde en tak til kredsbestyrelsen for et godt 
samarbejde. Jeg synes vi er gode til at tale sammen og vi forsøger efter bedste evne, at holde øjet 
på bolden. 
 
Jørgen Jensen: Medlemskaber er misvisende, fordi at man kan være registreret i flere foreninger 
som ekstraordinært medlem. Sven-Erik forklarer om registreringen og forskellen mellem 
medlemsskaber og medlemmer. 
Benny Kristensen mener, at det er problematisk, at ikke medlemmer kommer på skydebanen til 
normal pris. Stig informerer om muligheden for at lave differentierede priser, hvis man ikke er 
medlem. 
Nicolai Simonsen – spørgsmål om jagtens hus og markvildtlav - der skal være mere fokus på 
krageregulering mm  
Niels Søndergaard (DJ) giver en opdatering om prædatorer. 
 

3 Orientering om kredsens økonomiske forbrug 
Kasseren Jens Hovmand  gennem gik kort kreds 6 økonomi. Se vedhæftede regnskab m/bilag. 

 
4 Orientering om hovedbestyrelsens arbejde 

Tages mellem punkterne ”10. Indkomne forslag” og ”11. Eventuelt”. 
Stig Egede Hansen (HB) , Claus Lind Christensen (DJ) , Michael Stevns (DJ), Niels Søndergaard (DJ), 
gennemgik hovedbestyrelsens arbejde  
 
Claus(DJ) : 
gennemgår  på powerpoint: 

 ”Hvorfor er vi uvenner ” – et oplæg om vores måde at tale sammen på 

 vi skal tale ordentligt  

 mest mulig jagt og natur  

 strategiplan mm 
 
Stig (HB): 
Gennemgår på powerpoint: 

 Vildtforvaltning 
  
Michael (DJ) : 
Gennemgår på powerpoint: 

 Jagtens Hus/økonomi samt status 

 Økonomi i DJ 
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 mm 

 
Niels (DJ) gennemgår på powerpoint: 

 Årets aktiviteter samt nye tiltag i uddannelsesafdelingen 
 
Wenge Sjøbeck spørger ind til jagtens hus omkring moms afregningen på byggeriet 
Utilfredshed ved kontigent tillæg på 25 kr første gang pga. PBS. 
Claus svare omkring tillæg på 25 kr og at man kan få pengene retur igennem DJ, hvis man gør 
opmærksom på det. 
Tine Besser spørger ind til medlemsdatabasen – om man sælger medlemmernes e-mails adresser  
Michael svarer, at DJ ikke videregiver/sælger personoplysninger eller e-mails. 
Johnny Andersen savner tilbagemelding omkring DJ og dens virke og om der er kørselsgodtgørelse 
til deltagere i markvildtslav. Mener at have fået oplyst, at der kun er 20 ud af 50 lav, der kører godt. 
Claus svarer, at der ikke ydes kørselsgodtgørelse. 
Michael kan ikke genkende de tal (på de 20) omkring markvildtlav, der kører godt eller ikke kører  
Lilli giver en god ide om Team Lady i Stenlille Jagtforening.  Her er de 15-20 piger der laver andre 
aktiviteter end jagt i jagtforenings regi, f.eks. zumba, hundemassage mm. 
Lars Fog spørger om man ikke skal kigge på hvordan jagtforbundet i Sverige håndterer jagtetik og 
medlemskategorier. Spørger også ind til hvordan man vil formidle jagt til børn på Sjælland og 
øerne, når man har bygget et formidlingshus på Kalø. 
Claus svarer, at der er en dialog med det svenske jagtforbund. Der er tiltag undervejs for formidling 
til børn og unge på Sjælland. 
Niels giver input omkring samarbejdet med 3 skoler i KBH. 
Jesper Schytte glæder sig over DJ s hovedbestyrelse og ledelse, og at de gør noget. 
 
Uden for dagsorden : 
Stig(HB): uddeler diplom samt aktivitetsnål til eks riffelkoordinator Henrik Buch Larsen. Stig omtaler 
Henriks store indsats gennem de mange år. 
Stig uddeler diplom og aktivitetsnål til eks vildtplejerådgiver John Ho Petersen og omtaler hans 
store indsats gennem mange år. 
 
Sven-Erik: gav info omkring kredsens vinder af Årets Jagtforening og uddelte prisen til Niløse 
Jagtforening v/Kim Christoffersen. To jagtforeninger var i spil hhv. Næstved Strandjagtforening og 
Niløse Jagtforening.  
                 
Gæstetalere 

              Lars Richter Nielsen, Naturstyrelsen 
Reservatoptællinger: DJ kan være glade/stolte for deres medvirken. 24 marts 2015 Avnø omkring 
reservaterne – der er stadig ledige pladser. 
Reguleringstilladelser: Det nye system virker selv om det er blevet mere besværligt at søge 
tilladelser med de nye arter der er kommet  til måger mm. 2000 ansøgninger i 2014, hvoraf 40 % af 
ansøgningerne behandles manuelt. Regulering er ikke jagt, men der er nogen der ikke helt har 
forstået dette især på gæs har der været problemer med at forstå dette. 
Jagtprøven: Der har været udfordringer på prøven, men stort se er man tilfreds. Der er lidt støre 
dumpe %. Flere ny til prøve ca. 25%. Dumpe % 25 / 30% 
Jørgen Jensen: regulering på duer bliver brugt som en salgsvare på nogle steder når der ikke er 
jagttid. 
Lars svarer at det ikke er etisk forsvarligt. 
Jesper Schytte spørger til regulering på gæs i februar og marts. 
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Lars svarer, at der bliver ringet til de, der søger om regulering og de bliver kontrolleret om der 
behov for regulering af gæs. Bramgæs var oppe på at vende. 
 
Kristian Stenkjær, hjortevildtformand: 
Dåvildt er oppe og vende og om man skal lave lav til dem på Lolland-Falster. Der bliver omtalt de 
forskellige lav der er stiftet. Man afventer naturstyrelsen holdning til størrelser og steder mm. 
Der er kommet en ny hjemmeside som skal være det ny samlingspunkt. 
Der er nu kommet en samlet gruppe i DJ omkring hjortevildt 
Der bliver talt om adaptiv forvaltning. 
Ole Kronberg Jensen fortæller om en hændelse på vejen med et sammenstød i bil med en 
fuldskuffel. Han spørger om indhegning af vejstrækninger. Der bliver svaret at hos schweiss-
hunderegisteret har man data om ulykkessteder. 
Ole Kronberg Jensen spørger ind til de kommende møder og tid plan for hjortevildtslavene. 
 
Ole Eriksen, lokalredaktør 
Vil gerne slå et slag for en lille historie og efterlyser at vi kommer med dem, så vi kan få det i Jæger. 

 
       5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem (ikke på valg i 2015) – Udgår. 
 
       5A. Valg af HB-suppleant 
               (ikke på valg i 2015) – Udgår. 
 

6. Valg af Kredsformand 
(ikke på valg i 2015) – Udgår. 

 
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem 

Kredsbestyrelsen søger Kredsmødets accept af, at hver Jægerråd selv vælger sit 
kredsbestyrelsesmedlem. Forslaget vedtaget. 

 
8. Valg af fagkoordinatorer 

Kredsbestyrelsen søger Kredsmødets accept af, at koordinatorer vælges af Kredsbestyrelsen efter 
behov. Forslaget vedtaget. 

 
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

Kredsbestyrelsen søger Kredsmødets accept af, at Jægerrådet selv udpeger 
repræsentantskabsmedlemmerne iht. Kredsbestyrelsens fordeling af de 32 delegerede som følger:  
 

 HB-medlem  

 Kredsformand  

 Slagelse: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem  

 Sorø: 3 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem  

 Ringsted: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem  

 Næstved: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem  

 Faxe: 3 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem  

 Vordingborg: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem  

 Guldborgsund: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem  

 Lolland: 4 personer inkl. Kredsbestyrelsesmedlem 
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Helge Andersen spørger til, hvorfor det er Faxe og Sorø, der kun skal have 3. Sven-Erik forklarer 
hvorfor Kredsbestyrelsen er blevet enig om det. 

 
Forslaget vedtaget. 

 
10. Indkomne forslag 

 
Jægerrådet Vordingborg har indsendt følgende forslag til Kredsmødet: 

   
1: Vedr. ”Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 443 af 6. maj 2014.” 
Vi ønsker Kap.1 par.2 stk.6 ændret således at personer under 18 år, med gyldigt jagttegn, kan 
deltage i regulering! 
Dette under forudsætning af, at disse personer er i følge med indehaveren, eller udøveren, af 
reguleringstilladelsen (over 18 år). 
2: I reguleringsperioden 1. feb. til 15.april (30. april) ønskes mulighed for at anvende Norsk 
kragefælde, under forudsætning af, at der kan monteres kamera, som kan sende billeder 
morgen og aften, til den reguleringsansvarlige. 
 
Vi håber naturligvis at kredsbestyrelsen vil bakke op om forslagene.  
 
Kredsbestyrelsen stiller følgende ændringsforslag: 

 
1: Kredsmødet opfordrer HB-medlem Stig Egede Hansen til i HB at arbejde for, at unge under 
18 kan deltage i regulering i følge med indehaveren / udøveren af reguleringstilladelsen. 
 
2: Kredsmødet opfordrer HB-medlem Stig Egede Hansen til via HB og vildtforvaltningsrådet at 
arbejde for, at det bliver tilladt at anvende norsk kragefælde i reguleringsperioden under 
forudsætning af, at der monteres kamera, som kan sende billeder morgen og aften til den 
reguleringsansvarlige. 
Endvidere anbefaler Kredsmødet, at  Jægerrådet Vordingborg søger om tilladelse hos 
Naturstyrelsen til forsøgsvis at afprøve den norske kragefælde med kamera på Nyord for at 
indhente viden.  

  
Forslag  1  
Johnny Andersen tilslutter sig ændringsforslag fra bestyrelsen. Claus (DJ) er allerede i gang i 
hovedbestyrelsen med dette. 
Johnny Andersen: mener at man skal gå på med krum hals. 
Jesper Schytte: anbefaler Kredsbestyrelsen at hjælpe evt. forslagsstillere, så kommandovejen kan 
følges. 
Sven-Erik giver en gennemgang af, hvordan Kredsbestyrelsen håndterer de mange forslag som er 
kommet ind mm. 
Claus er glad for, at vi er på forkant med at bruge Jægerrådet. 
Kredsbestyrelsens ændringsforslag vedtaget. 
 
Forslag 2  
Johnny Andersen motiverer forslaget og oplyser, at krager er et problem.  
Sven-Erik motiverer om ændringsforslaget. Det ville være godt at bruge Nyord, men det er kun en 
anbefaling. 




