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Referat 4. februar 2016 
 
Jægerråd Nordfyn møde på Strandager Skydecenter. 
 
Dato: 4. februar 2016 
 
Deltagere: Frowin Lennart Rasmussen, Hans Kristian Nielsen, Helge Pedersen, Jens Arne Knudsen, 

Arne Eriksen, Henrik Demant, Lars Mortensen og Kim Falck Grony (ref.)  
 
Afbud: Herluf Johansen 
 
Næste møde: Torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 hos Slettens Jagtforening. 
 
 Referat ifølge dagsorden. 
 
Bemærkninger til sidste referat 
 
Ingen bemærkninger til referatet.  
 
Siden sidst. 
Lennart har modtaget en mail fra Claus Lind som er blevet kontaktet af en jæger fra Bogense der stiller 
spørgsmål om fredningen af blisgæs i Nordfyns Kommune, der er arbejdet i sagen og det viser sig at det er 
gammel fredning fra Bogense kommune der nu gælder i hele Nordfyns Kommune, der menes at blisgæssene 
har ændret trækmønster og der er blevet mange flere af dem på det grundlag ønsker vi særfredningen 
ophævet ved de snart kommende ønsker om lokale jagttider. Nordfyns strandjagtforening udarbejder 
snarest en ansøgning som sendes til Lennart der videregiver den til Niels Henrik Simonsen DJ. 
 
De 1.435 medlemmer af Jægerforbundet i Nordfyns Kommune kunne være medunderskrivere på 
anmodningen. Notatet udarbejdes af Kim og fremsendes af Lennart. 
 
Der blev på mødet udelt en del kritik af arbejdet i kredsen som efter sigende slet ikke fungerede og mange 
jægerråd slet ikke ville deltage i arbejdet mere samt at bestyrelsen var meget diktatorisk og det var helt 
uholdbart at koordinatorerne ikke var med til alle møderne. Lennart forstod ikke helt kritikken, men 
forklarede at møderne med deltagelse af både bestyrelse og de forskellige koordinatorerne var alt for tunge 
der blev tal og talt uden at komme nogle steder. I dag fungerer møderne meget bedre og koordinatorerne 
kommer med efter behov dog mindst 2 gange om året, han bemærkede at vi skal huske at en sag altid har to 
sider og vi skal passe på ikke at kommenterer ting vi ingen viden har om. Der blev talt om problemer i andre 
jægerråd vi kunne ikke rigtige tale med, da kun enkelte havde deltaget i nogle af dem. 
 
Ellers Ikke meget nyt siden årsmødet i Jægerrådet. Årsmødet gik fredeligt for sig. Der var 9 deltagere + 2 
inviterede ud over bestyrelsen. 
 
Konstituering af bestyrelsen 
 
Helge Pedersen indtræder som fast medlem som erstatning for Jens Fromsgaard. 
 
Hans Kristian Nielsen modtog genvalg som DGR repræsentant. 
 
Opdatering af bestyrelse samt kontaktpersoner til reguleringskorps samt hjortelav 
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Hans Kristian Nielsen vil fortsat være kontaktperson til reguleringskorpset og hjortelavet. 
 
Nyt fra Grønt Råd (DGR) 
 
Der var ikke nyt fra det grønne råd siden sidste møde. 
 
Nyt fra Nordfyns Hjortelaug 
 
Beslutningen om ændring af hjortevildtforvaltningen og herunder jagttiderne til Vildtforvaltningen ønskes 
udskudt af DJ. Det skyldes primært manglende enighed internt i forbundet. 
 
Temadag for alle hjortelav den kommende tid. Måske kan der opnås større enighed. 
 
Der er fortsat intet materiale på dåvildtet. 
 
Der er kørt ca. 15 stykker dåvildt ned på Gyldensteens område i år. Fra Jægerrådets side bør vi overveje at 
kontakte kommunen for at få opsat vildtafværgemidler på de mest udsatte stykker. Lennart tager kontakt til 
kommunen. 
 
Input til næste kredsmøde fra årsmødet i Jægerrådet. 
Jægerrådet støtter Hjorte laugene, efter tilkendegivende og afstemning på årsmødet dog skal jagttiderne 
være vedtaget ved lovgivning (jagtloven) 
 
Der kan være en række forskellige jagttider på f. eks. Fyn. 
 
Pt. omfatter diskussionen kun kronvildt, men der er snak om beslutningerne omkring kronvildtet overføres 
til dåvildtet. 
 
Forslag til valg af kredsformand samt suppleant til hovedbestyrelsen 
 
Jægerråd Nordfyn støtter Georg G. Jensen som kredsformand og suppleant til hovedbestyrelsen. 
 
Det bemærkes dog, at GGJ ikke har været god til at udsende dagsorden for kredsmøderne til koordinatorerne 
forud for møderne. 
 
Der har heller ikke været udelt tilfredshed med den måde, som GGJ styrer møderne på. Der er for mange, 
som ikke får lov at komme til orde og affærdiget på en ufin måde. 
 
Nyt fra forbundet 
 
Intet nyt fra forbundet siden sidst. 
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Afholdte og fremtidige aktiviteter / kurser 
 
Der er følgende kommende aktiviteter: 
 
Kommunemesterskab: Afholdes som tidligere aftalt fremover udelukkende på Strandager Skydecenter. 

Afholdes næste gang den 20. august 2016. 
 
Knivkursus:  Der afholdes knivkursus på Klintebjerg Efterskole.  
 
  LM har fundet 2 kvalificerede knivmagere. 
 
  Kurset skal køre over 5 – 6 gange. Kurset planlægges med opstart tirsdag den 8. 

marts og frem til tirsdag den 12. april.  
 
  LFR laver opslag, som sendes til alle jægerrådsmedlemmer, som orienterer deres 

respektive foreninger. 
 
  Tilmelding til LFR. 
 
Skydestiger: Kurset er under planlægning. Det kunne være i september. Vi skal gerne være 7 – 

10 mand. Kurset skal være med det sociale i højsædet. Alle spørger i deres 
foreninger, om nogen har lyst. 

 
Næste møde 
 
             Mødet afholdes i Slettens lokaler i Roerslev (adresse senere) kl.19.00 d.21-04-16 
Eventuelt 
 
Der bør laves noget information om reguleringskorpset, og hvem man kontakter. Informationen kunne ligges 
på de enkelte foreningers hjemmeside samt evt. på Jægerforbundets side for jægerrådet. HKN laver 
materialet. 
 
Den 14. marts afholdes et møde om udsætningsforliget på Centrovice, som arrangeres af DJ. 
 
Kredsmøde 2. marts i Ejby. Tilmelding til Lennart. Mødet er uden egenbetaling. 
 
Repræsentantskabsmøde den 30. april i Vingsted Centret. 
 
 
 
Referent 
 
Kim Falck Grony 
 


