
Referat af årsmøde i Jægerrådet for Assens Kommune 

Afholdt i Glamsbjerghallens cafeteria d. 15. januar 2015 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning v/ Morten Asserbo 

3. Orientering om bestyrelsens sammensætning v/  Morten Asserbo 

4. Nyt fra Hovedbestyrelsen v/ Kaj Refslund 

5. Nyt fra Jægerforbundet v/ politisk konsulent Morten Sinding-Jensen 

6. Regler for tilskud til etablering af vandhuller og vildtplantninger v/ Kim Broholm 

7. Nyt fra Grønt Råd v/ Jørgen Pedersen 

8. Nyt om reguleringskorpset v/Vagn-Aage Agri (dette punkt blev tilføjet umiddelbart inden mødets 

start) 

9. Indstilling af kandidat til formandsposten i Kreds 5 v/Morten Asserbo 

10. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet v/ Morten Asserbo 

11. Indkomne forslag 

12. Eventuelt 

Referat: 

1. Keld Krogh blev valgt som dirigent og konstaterede at årsmødet var lovligt indkaldt. 

Inden formandens beretning mindedes forsamlingen Kurt Nissen, vor Grønt Råds repræsentant, der  døde 

midt i året. 

2. Formanden indledte med at fortælle om navneforandringen fra JKF – Assens til Danmarks 

Jægerforbund - Assens, hvor den hidtidige bestyrelse nu får navn af Jægerråd. 2014 har været et 

vanskeligt år for Kredsen, da kredsformanden Arne Greve gik af i utide, men efter at bestyrelsen 

konstituerede sig med kassereren Georg Jensen som formand faldt tingene på plads og det sidste 

halve år har kredsbestyrelsen fungeret godt. Kredsen har fået en del opgaver stillet fra 

Jægerforbundet men det er ikke altid der har været givet den nødvendige tid til at løse disse. Det 

gælder bla.a. de nye instruktøruddannelse, hvor der dog nu er udfærdiget en god uddannelsesplan. 

Med hensyn til skydemuligheder i området ser det ud til at vore lokale foreninger uden problemer 

afholder de 5 lovlige flugtskydninger ligesom mange benytter banen i Barløse. Med hensyn til 

riffelskydning må man lidt uden for kommunen til Skallebøllecentret eller Broby. I foråret blev 

gennemført en stor udstilling i OCC. Det er et meget stort arrangement som kræver mange 

økonomiske og menneskelige ressourcer og interessen synes at være dalende så kredsbestyrelsen 

overvejer et anderledes arrangement til næste år. I løbet af året er etableret et reguleringskorps 

som Vagn-Aage vil fortælle om senere. Der er i år indført haglskydeprøve i forbindelse med 

jagttegnet. Beståelsesprocenter på disse prøver er på 60% men der er store lokale forskelle og det 

må vi kunne gøre bedre. Der er god fremgang for dåvildtet inden for Hjortelaug Assens område og 

man har åbnet op for skydning af kalve i december og januar. Med hensyn til Jagtens Hus har det 

vist sig at være en langstrakt proces at købe jord af staten. 

Efter beretningen blev der fra en tilhører spurgt om OCC og hvilke alternativ man kunne tænke sig, 



og da Georg Jensen var til stede svarede han at man måske kunne udvide deltagelsen af Det Fynske 

Dyrskue men alle muligheder endnu var åbne. 

3. Morten Asserbo gennemgik sammensætningen af Jægerrådet og forklarede at man i forbindelse 

med Kurt Nissens død havde set sig nødsaget til at finde en ny Grønt Rådsrepræsentant, men at 

dette valg kun var midlertidigt da et sådant valg skal foretages på årsmødet. De tilstedeværende 

tilsluttede sig imidlertid valget hvormed Jørgen Pedersen officielt er Jægerådets Grønt 

Rådsrepræsentant i Assens kommune. (jægerråd Assens) 

4. Kaj Refslund fortalte om den stigende interesse for etablering af markvildtslaug, der er nu oprettet 

44 over hele landet. Desuden berettede han om prædationsprojektet hvor man forventer at få 

viden om landskabets betydning for prædatorernes adfærd med henblik på at kunne pleje sit 

landskab til fordel for markvildtet og ugunst for prædatorerne, i håbet om at nedgangen i harer og 

agerhøns kan vendes. Der er ligeledes stor fokus på hjortevildtet og med hensyn til trækvildtet skal 

man være opmærksom på at de nye natur- og vandplaner netop er sendt i høring. Jagtens Hus er et 

stort projekt men med hensyn til finansieringen har det vist sig at behovet for lån bliver omkring 20 

mill.kr. og ikke i nærheden af de 40 mill. kr. som man oprindeligt budgetterede. Det er glædeligt at 

konstatere at på trods af de omskiftelige tider som flytningen uundgåeligt medfører er 

Jægerforbundets økonomi ok. Indtil indflytningen i nye lokaler bor Jægerforbundet i lejede lokaler i 

Mørke. Med hensyn til de nye Jægerråd arbejdes på en fælles handlingsplan. Man skal være 

opmærksom på at indstillinger til Årets Jagtforening skal ske inden 22. januar. Med hensyn til 

vildtindberetning skal denne nu ske digitalt medmindre men er fritaget for digital post, hvis man 

skal have girokort koster kr. 25,00. Indberetning er nu en betingelse for fornyelse af jagttegn. 

Jægerforbundets fremtidige natursyn vil blive udtrykt/formidlet gennem begrebet RASKnatur. 

Vildtforvaltningsrådet har netop fået ny formand, Jan Eriksen (direktør for Friluftsrådet). 

5. Politisk konsulent Morten Sinding-Jensen fortalte om eget arbejdsområde om betydningen af det 

lobbyarbejde der udføres i forhold til politikere, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredning, Dyrenes 

Beskyttelse, Dansk Ornitologisk Forening og internationalt i forhold til FACE (Federation of 

Associations for Hunting and Conservation of the European Union), NJS (Nordisk Jægersamvirke), 

CIC (The International Council for Game and Wildlife Conservation), og WWF (Verdensnaturfonden) 

6. Kim Broholm fortalte om reglerne for etablering af vandhuller og tilskud til vildtplantning. Hvis man 

vil udføre ændringer eller pleje af et eksisterende vandhul er det vigtigt at gøre sig klart at det er et 

§3 område hvor man intet må foretage sig uden tilladelse og det er derfor vigtigt at rådføre sig med 

kommunen først. Hvis man er i tvivl om områdets fredninger kan benytte MILJØPORTALEN 

(www.miljoeportal.dk) Ofte betyder nyetablering eller ændring af vandhul at man ikke må fodre 

eller udsætte ænder eller fisk. 

Vildtplanter søges gennem Naturstyrelsen hvor man kan hente skema fra deres hjemmeside og 

opnå op til 75% af planteprisen. Planter der skal bruges i efteråret skal søges inden 30. april og 

planter til foråret inden 31. oktober. 

Der er på nuværende tidspunkt etableret 5 markvildtslaug på Fyn. 

7. Jørgen Pedersen fortalte kort om arbejdet i Det Grønne Råd hvis formål er at rådgive politikerne i 

kommunen omkring miljøspørgsmål, et arbejde der har hans store interesse da han til daglig er 

skovfoged hos Skovdyrkerne. De sager man senest har beskæftiget sig med har bla.a. omfattet 

forslag til ændring af den gamle roebane så den kan benyttes af ridende og cyklister samt forslag 

om rørgennemføring ved Helnæsdæmningen til forbedring af vandkvaliteten i Helnæsbugten. 

http://www.jagtkreds5.dk/jkf-arbejde/jkf-assens/bestyrelse-for-jkf-assens/
http://www.miljoeportal.dk/


8. Vagn-Aage Agri fortalte om etableringen et lokalt reguleringskorps under Jægerrådet, der når de 

sidste har været på kursus vil det omfatte 7 jægere. På spørgsmål fra salen kunne han forklare at 

korpsets funktion er at hjælpe med regulering hvor der er behov derfor, men ikke at blande sig 

hvor lokale jægere tager sig af opgaven. 

9. Morten Asserbo kunne på rådets vegne forslå Georg Jensen til indstilling til posten som 

kredsformand hvilket forsamlingen tilsluttede sig. 

10. Med hensyn til delegerede til Repræsentantskabsmødet blev valgt: Morten Asserbo, Jørgen 

Pedersen og Keld Krogh.  Jørgen Nielsen blev valgt som suppleant. 

11. Der var ingen indkomne forslag. 

12. Under eventuelt berettede Hans Christian Nielsen om mårhundene hvor man nu er oppe på 850 

styk som er blevet indfanget, skudt eller på anden måde fundet døde (kun en på Fyn resten i 

Jylland). Der blev udsat en judashund på Fyn i maj, den vandrede Fyn rundt 2 gange men forsvandt 

desværre i oktober. 

Med hensyn til hjortelaugene er der nu 9 på Fyn og måske en mere på vej. Desværre er det ikke alle 

steder man overholder den frivillige fredning hvilket kan betyde at man i stedet får særfredninger, 

således som det er sket på Tåsinge. Dette vil gøre forvaltningen mere stiv og rigid (typisk gældende 

for 4 år af gangen) hvilket bestemt ikke er i jægernes interesse. 

 

Brunshuse, den 22. januar 2015 

Jørgen Nielsen 

referent 


