
 

 
 
 

Møde i Reguleringskorps Fyn den 7. april 2016 kl 1900. 
                        Ejby Hallerne Halvej 5, 5592 Ejby. 

       
 

Deltagere: 
- Reguleringsjæger fra diverse kommuner 

- Kredskoordinator, Hans Chr. Nielsen 

- Peter Smærup, Kalø 
 

Referent: 
- Kristian Spodsberg 

 
 

1. Siden sidst. 

 
Hans Chr. Nielsen bød velkommen til deltagerne.   

Der er ved at komme gang i reguleringen og konceptet rigtig mange steder. 
Der er enkelte jægerråd, som ikke har meldt tilbage vedr. dette møde.  

Der kan kun opfordres til, at vi sammen arbejder fælles, så vi udvikles i en positiv retning og dermed skaber 

endnu mere fokus på regulering 
 

 
2. Bordet rundt hver kontaktperson 5 min indlæg, om hvad de har haft af opgaver. 

 

Nyborg –  
- Har regulering i voldgraven bl.a. på andrikker og skarv. Hele korpset er impliceret i dette forløb 

Der foretages for nuværende her i april flere reguleringsdage. 
Under regulering 

- Regulering af byduer 
- Del henvendelser på mår mest i den indre by af Nyborg 

- Regulering af råger indgår ikke i korpset, men tilgår de i forvarende aftaler lokal med enkeltpersoner 

eller jagtforeninger. 
 

Assens 
- Der er ikke så meget aktivitet 

- Ganske få henvendelser, dog enkelte henvendelser på bl.a. mår 

- Fælde finansiering har været oppe i det grønne råd, men der mangler tilmeldinger 
 

Odense 
- Rigtig god dialog med Odense Kommune på bl.a. råger 

Reguleringskorpset har været kontaktperson eller formidlingsled mellem kommunen og 
jagtforeningerne 

 

- Måger der er mange aftaler på indsamling af æg. Der skydes ikke måger 
- Regulering foregår i kommunal regi 

- Der regulerings måger på ganske mange steder 
 

- Reguleringskorpset er delt op med en kontaktperson på råger og en kontaktpersoner på måger. 

 
- Regulering søges af en og samme personer fra kommunen 

 
- Samspillet med kommunen er kommet i værk gennem det grønne råd. Det anbefales, at de andre 

korps ligeledes bruger det grønne råd aktiv 
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Faaborg Midtfyn 

- Ca. 1.000 råger er reguleret i 2015 
- Der er reguleret tam kaniner i Gislev  

- Korpset har tæt kontakt med kommunen, det grønne råd og jægerrådet 

 
 

 
Nordfyn 

- Mår regulering forskellige steder 

- Mink regulering 
- Kommunen har finansieret fælder for ca. 10.000 kr. igennem kontakter i det grønne råd.  

Det opfordres til, at de øvrige kommuner får søgt lign.  
 

- Der er lige lavet aftalt med Nordfyns Kommune omkring mågeregulering for hele Bogense by 
- Der er givet tilladelse til sølvmåger og stormmåger 

- Park og Vej tager sig af kommunale bygninger i Bogense 

- Korpset tager sig af henvendelser på måger Bogense fra private lodejer 
 

Middelfart 
- Jørgen kunne desværre ikke deltage, men har meldt afbud. 

- Af opgaver har der været mågeregulering  

- Regulering af mår 
 

Svendborg 
- Ingen tilbagemeldinger 

 
Kerteminde 

- Ingen tilbagemeldinger 

 
Langeland 

- Ingen korps er udpeget 
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3. Indlæg fra Peter Smærup. Danmarks Jægerforbund. 
 

- Der har været afholdt kurser for kontaktpersoner for reguleringskorps 

- Peter Smærup positiv tegn for Fyn, at der er ved at komme gang i reguleringen. 
Det ser ud til at konceptet bliver positivt modtaget fra flere kanter 

 
- Mårhunde 

Her er der kommet rigtig mange reguleringsjæger til 

I 2015 er der indrapporteret flere end i 2014. Faktisk en fordobling i forhold 2014 
Det kan konkluderes, at jægerne er blevet bedre til at regulere og formidle reguleringen, så også 

almindelig jægere er kommet i gang med regulering 
På Fyn er der pt. ikke nogle judasdyr 

 
- Projekt vadehavet 

Der arbejdes lokalt for prædations regulator for ræv, krager for at beskytte området 

 
- Generelt 

Det er meget vigtigt, at der udføres logbog på alle regulering 
 

- Mink 

På Fyn foregår der pt. kun regulering af mink på Langeland med Naturstyrelsens folk.  
Det opfordres til, at opgaven bliver lagt over i lokale reguleringskorps. Desværre er der pt. ikke 

noget korps på Langeland 
 

- Gråsæler 
Der arbejdes pt. på regulering af gråsæler på Bornholm 

 

- Fælder 
Der vil være mulighed for at få fælder fra Danmarks Jægerforbund 

 
Der udarbejdes en arbejdsbeskrivelse for regulering til kommunen 

Økonomi afdelingen søger pt.  

Det præciseres flere forhold omring udpegning af kredskontaktperson for reguleringsjægere 
Kontaktpersonen udpeges fra central hold 

 
Mening blandt deltagere 

- Der opfordres til, at det politiske system skal have mere bevågenhed omkring korpset og konceptet 

der ligger bag. Mere PR efterlyses 
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4. Kursus i gravjagt på Elmelund ved Odense. 
 

- Der er indgået aftale med Naturstyrelsen omkring rævejagt i Elmelunden 

- Der skal være kursus max 8 mand pr. gang i forbindelse med gravjagt. Det gælder ikke kun for 
hundefører, også almindelig jægere kan deltage. 

- Kurser bliver udbudt på kredsens hjemmeside til efteråret.  
 

- Naturstyrelsen etablerer 4 stk. nye grave i området 

- Der etableres også 1 stk. demonstrationsgrav over jorden i området.  
- Der etableres 3 stk. nye grave i terrænet 

- Der er deslige i alt 2 stk. eksisterende grave 
- Det bliver Hans Chr. Nielsen, som primusmotor for kurset. 

- Deslige vil det være Hans Chr. Nielsen og andre reguleringsjægere under reguleringskorpset, som 
skal finde egnede steder, nedlæggelse af grave og demonstrationsgrave 

 

- Det påregnes, at der kan afholdes 3-4 kurser pr. år 
 

Der er generel opbakning til konceptet, og at det skal foregå i reguleringsregi 
Hans Chr. Nielsen indkalder til et specifik møde de af reguleringsjægerne, som ønsker at deltage i 

processen. 

 
 

 
5. Evt. 

 
Det bliver afholdt 1 samlet møde pr. år for alle reguleringsjægere 

 

Vigtigt 
Hver kontaktperson sender referat videre til deres reguleringsjæger  

 
Reguleringskoordinator. 

Hans Kristian Nielsen 

Mobil 29230811 
Mail jagt@nielsen.mail.dk 
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