
Referat af møde i Jægerråd Assens 

 
Tid: Tirsdag d. 9. juni 2015 kl. 1900 
Sted: Solgårdsvej 6 Skalbjerg 5492 Vissenbjerg 
Deltagere: Morten Asserbo, Vagn-Aage Agri, Jørgen Pedersen, Keld Krogh, Jørgen Hansen, 
Jørgen Nielsen. 
 
Dagsorden: 

1. Info fra kredsen, Morten Asserbo 
2. Info fra Jægerforum, Morten Asserbo 
3. Mårhunde, hvad sker der på Fyn, Jørgen Nielsen 
4. Grønt råd, hvad debatteres, har vi indflydelse, Jørgen Pedersen 
5. Regulering, hvor langt er vi nået, regulere vi noget, Vagn Aage 
6. Oplæg og ideer til jagtudstilling 2016, vi har i kredsbestyrelsen besluttet af OCC ikke var det 

rigtige koncept. 
7. Årsmøde i jægerrådet 2016. 

Jeg vil gerne have nogle nye tiltag, som kan skabe debat og vække interesse. Kan vi få 
indlæg fra andre Grønne naturbrugere, Jørgen Pedersen, kan du gøre noget via Grønt råd. 
Debat om gravjagt og træning af gravsøgende hunde, Jørgen Hansen kan du bidrage med 
noget. 
Jagttider og regulering, der er meget debat om regulering der nogle steder antager jagt, 
især på duer i efteråret, og gæs i februar, hvad er vores holdning, kan vi debattere det. 
Jeg mener det er vigtigt at vi skaber nogle ideer i god tid. 

8. Eventuelt 
 

Referat: 
1. Morten kunne berette at arbejdet i kredsen fungerer rigtigt godt, man har især 

diskuteret OCC udstillingen og der er enighed om at den nuværende form ikke skal 
gentages. Man har arbejdet på andre muligheder deriblandt Valdemars Slot, men 
den seneste udvikling er at OCC nu tilbyder at ”finde ud af andre priser” så man 
muligvis vil holde fast på lokaliteten men ændre indholdet. 

2. Morten har som medlem af Jægerforum deltaget i møde på Sollerup hvor man især 
har diskuteret skovrejsningen Elmelund og de dertil knyttede aktiviteter. Især bør 
fremhæves de gode muligheder for hundetræning og oprettelsen af skydeplads (ikke 
permanent, men med mobile enheder). Man har desuden diskuteret muligheder for 
nyjægere og anlæg af kunstgrave. Med hensyn til naturstyrelsens jagtpolitik inddeler 
man statens arealer i 3 kategorier  
 

1. arealer der ikke er egnet til jagt 
2. arealer hvor styrelsen har egne jagter 
3. arealer hvor jagten udlejes (15 lejemål) 

 
Søren Strandgård fratræder som skovrider og overgår til seniorkonsulent. 
 
Morten berettede desuden om kvalifikationsskydningen der blev afholdt på Odense 
Skydecenter – Kærby Mose. Inden skydningen var aftalt med formanden hvilke 
opgave centeret skulle tage sig af, men ½ time efter start meddelte formanden ”at nu 
gik han” på trods af at alt absolut ikke var på plads, bl.a. manglede der dommere. 
Det udløste en del frustration, men skydningen blev afviklet tilfredsstillende. 
 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/jagt-i-statsskovene/jaegerforum/


3. Jørgen N. berettede om de 2 judasmårhunder der er blevet udsat på Hagenskov og 
Skjoldemose. Den første gik meget hurtig til Horne land hvor den har opholdt sig 
siden, den er under observation, men der er ikke tegn på at den har fundet en mage. 
Den anden har vandret til Odense, men er nu nord for Egeskov Slot hvor den også 
synes at have taget fast bopæl. Det er meget forskelligt fra sidste års mårhund der 
gik to gange rundt om Fyn inden den forsvandt efter ca. 4 måneder. 

4. Jørgen P. fortalte om arbejdet i det Grønne Råd hvor man bl.a. har beskæftiget sig 
med det nye vådområde nord for Haarby. Der har været en del diskussion om 
mulighederne for gang- og cykelsti på eller langs med den gamle banestrækning, 
men det synes at ”dø” på grund af manglende økonomi. 
Jørgen P. vil på et rådsmøde redegøre for reguleringskorpsets opgaver og 
forespørge om mulig støtte til køb af fælder. 
Morten Har kontaktet Jægerforbundet omkring etableringen de nye  tværkommunale 
Naturråd da det ville være oplagt at foreslå vort Grønt Råds repræsentant til en post, 
men det ser ud til at etableringen er en ren ministeriel opgave. 

5. Vagn-Aage kunne fortælle at vi indtil nu kun har fået én opgave til reguleringskorpset 
– en mår i Hårby. 

6. Se punkt 2. 
7. Med hensyn til årsmødet i Jægerrådet 2016 diskuterede man forskellige muligheder 

og nåede frem til at man ville forsøge at finde en spændende foredragsholder. 
Morten og Jørgen P. vil undersøge mulighederne. 
Keld gjorde opmærksom på at nogle jægere tror at Årsmødet kun er for 
foreningsformændene, det er vigtigt at vi får præciseret at det er åbent for alle 
jægere. 

8. På mødet blev flere gange diskuteret dåvildt og Hjortelaug Assens.  Det ser ud til at 
de lokale jægere holder sig fra de store hjorte som anbefalet, men det er uholdbart 
at Lauget ikke har indkaldt og afviklet årsmøde primo maj således som det står på 
laugets hjemmeside. 

 
 
Brunshuse d. 11. juni 2015 
Jørgen Nielsen 
referent 


