
DJ Langeland Jægerrådet (DJLJ). 

Årsmøde, onsdag d. 21. januar 2015 kl. 19.00. 

Sted: Borgerhuset i Rudkøbing. 

Referent: Ole Kieler Nielsen 

Formand Georg Guldberg Jensen (GGJ) bød velkommen til i alt 22 deltagere. 

Dagsorden anført i kursiv. 

1. Valg af dirigent. 

Knud Holm blev foreslået og valgt. 

2. Valg af to stemmetællere. 

Alfred Andreasen og Kim Wilsdahl. 

3. Formandens beretning for 2014. 

GGJ. JKF Langeland, Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Langeland, er blevet omdøbt til Danmarks 

Jægerforbund Langeland Jægerråd (DJLJ). Der har ikke været den store aktivitet i årets løb. Vi har afholdt 

Kredsmesterskab 2014 i jagthornsblæsning i Lindelse Sognegård. Som jægere har vi mistet mågejagten 

pga. en politisk beslutning. Vi har fået skumringsjagt på ræv, udvidet fasanjagt, tilladelse til brug af 

lyddæmper, for at nævne nogle ting. Jagtudbyttet skal indberettes elektronisk, ingen indberetning – 

ingen jagttegn. Opførelsen af Jagtens Hus går foreløbigt planmæssigt. Vi har haft et møde om opstart af 

markvildtlaug på vegne af John Larsen, Tre Høje. GGJ har fået et opkald fra Frede Jensen, Herslevvej, 

som er meget plaget af mår og havde en bøn om hjælp til bekæmpelse via reguleringskorpset, men 

desværre er der ikke dannet et sådant på Langeland. 

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, for godt samarbejde i året der er gået. 

4. Valg af formand. 

Udgår, da det ikke er valgår. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

De bliver udpeget af de pågældende jagtforeninger. 

6. Valg af eventuelle suppleanter. 

De bliver udpeget af de pågældende jagtforeninger. 

7. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. 

Udgår, da det ikke er valgår. 

8. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 

Ole Kieler Nielsen og Georg Guldberg Jensen. 

9. Orientering om kredsens arbejde ved den fungerende kredsformand Georg G. Jensen (GGJ). 



GGJ er samtidig kasserer på dispensation. GGJ blev valgt som fungerende formand, da Arne Greve 

stoppede i sommers. OCC 2014 var den største nogensinde, 307 hjælpere, stor ros til dem. Ca. 11.000 

besøgende. DJ Kreds 5 var også repræsenteret på Det Fynske Dyrskue. OCC får konkurrence fra flere og 

flere outdoor-messer, så det kræver mere fornyelse. Hovedbestyrelsen har nedsat et udvalg som skal 

forbedre OCC eller opfinde noget nyt. Samarbejdet er blevet bedre i kredsbestyrelsen. Regelsættet er 

ændret og forbedret. Arne Greve er også stoppet med skydevognene, den nye mand, Lars Nyholm, er 

kommet godt fra start. Skydevognene er de bedste og mest indbringende aktiv for kredsen. Kredsen 

giver tilskud til større arrangementer. Haglskydeprøven blev indført i 2014, der er afviklet 69 prøver med 

ca. 3500 aspiranter, 1950 af disse bestod. Af disse (3500) var 1860 nye jægere og resten havde jagttegn i 

forvejen. Der er afviklet 5 prøver på Fyn. 243 aspiranter – 149 bestod. Der er planlagt 5 haglskydeprøver 

på Fyn i 2015, fra Juni og frem. Der er uddannet 41 reguleringsjægere på Fyn, dog ingen på Langeland. De 

er udstyret med beklædning med påskrifter og skilte. GGJ har samtidig overtaget Arnes plads i TV2 Fyns 

repræsentantskab og vil arbejde for mere mediedækning. Der er problemer med leveringen af bladet 

Jæger og flere har meldt sig ud pga. dette. Det skal der rettes op på og opfordrer til henvendelse ved 

problemer. Efter indførelse af haglskydeprøven mangler der planlægning af undervisning efter 

jagtprøven. Derfor bliver skydeinstruktører efteruddannet og der er udvalgt 8 fra Fyn. Disse skal 

viderebringe deres viden til andre instruktører. I 2017 udløber udsætningsforliget. 

Hjortevildtforvaltningen skal forbedres. Regler for reguleringstilladelser skal forbedres og drives mere 

etisk korrekt. Der vil sandsynligt blive foretaget opstramninger og mere kontrol. Appellerer til at lytte 

mere til hjortelaugene og deres anvisninger. 

Kredsmødet afholdes d. 8/3-2015 på Dalum Landbrugsskole. HUSK DEADLINE FOR TILMELDING. 

Repræsentantskabsmødet afholdes d. 9/5-2015 i Kolding.  

Med disse ord takkede GGJ for et godt møde. 

10. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde ved Kaj Refslund (KR). 

Der er oprettet 44 markvildtlaug i Danmark. Der bliver lavet undersøgelser om rævens og grævlingens 

levevis og fødesøgning. Der bruges megen tid på at forbedre biotoperne. Hjortevildtforvaltningen skal 

forbedres, afskydningen af hjorte skal reduceres og afskydningen af dåer og kalve skal øges. Hvis ikke 

kommer der indgreb fra de øvre instanser. Det gælder for hele Danmark, dog fungerer det godt i visse 

områder. Der skal være mindre fokus på trofæer. Byggeriet af Jagtens Hus er lige på trapperne. Dog 

mangler de sidste tilladelser og lokalplaner. Økonomien på 60 mill. er næsten på plads. Der forventes 

behov for et lån på ca. 20 mill. Regnskabet for DJ ender med et overskud på ca. 2 mill. for 2014. 

Økonomiforvaltningen bliver rost. Produktiviteten bliver øget med administrationen på et sted. Ved 

fritagelse for digital post kommer det stadig på papir. Reguleringsjagt står for revidering. Jagttid fremfor 

regulering. Udsætningsforliget skal fornyes i 2017 og der lades op til svære forhandlinger. Det er ikke 

småbeløb der står på spil. Jagt genererer en omsætning på ca. 3 milliarder i Danmark. Der arbejdes med 

rigtig mange ting også politiske sager, som der følges op på senere. 

Med disse ord takkede KR for invitationen og et godt møde. 

11. Indlæg ved vildtplejerådgiver Kim Broholm (KB). 

Vildtpleje har haft stor fokus i mange år, især agerhøns og harer. Mange andre arter nyder også godt af 

dette arbejde. Der er oprettet 44 markvildtlaug i Danmark og 5 af disse er på Fyn. 1 laug er under 

opbygning på Langeland og er på ca. 700 hektar. KB slår et slag for mange flere laug. Fælles fodslag er 



vejen frem. Det kræver faktisk mindre arbejde end mange forestiller sig. Små områder kan blive 

levesteder for småvildt. Der kan søges tilskud ved Naturstyrelsen. Ca. 75 % af prisen dækkes ved køb af 

udvalgte arter af beplantning. Der ydes også tilskud, til anlæg af vandhuller og vådområder, på ca. 12-

15.000,- kr. pr. projekt. Ansøgninger er forholdsvis lette at få igennem systemet. KB står gerne til 

rådighed (GRATIS) ved hjælp til ansøgninger eller igangsætning. 

Med disse ord takkede KB for invitationen og et godt møde. KB kan kontaktes på tlf. 28 69 87 06 eller på 

mail: kimbroholm@hotmail.com  

12. Indlæg ved formanden for Hjortevildtgruppen Fyn, Hans Kristian Nielsen. 

Udgår, da Hans Kristian Nielsen har meldt afbud. 

13. Indkomne forslag. 

Ingen. 

14. Eventuelt. 

Ingen bemærkninger. Der blev serveret kaffe, brød og kage. 

 

GGJ takkede herefter for god ro og orden. 

 

Den 25. januar 2015. Ole Kieler Nielsen. 


