Få indflydelse via
Friluftsrådet

– Jeg nyder arbejdet i Friluftrådet, for her kan
jeg tale naturens sag og samtidig udnytte
mit store netværk til at give jagten og jægerne en positiv stemme, siger Per Nyegaard
Olesen.
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To af Friluftsrådets
kredsbestyrelsesmedlemmer er ikke i
tvivl om, at aktiv
deltagelse i arbejdet
styrker jægernes image,
og derved giver jagten
og Jægerforbundet
politisk indflydelse.

– Jeg bruger mange timer i Friluftsrådet,
men det er det hele værd, for det er imagepleje, der flytter holdninger til jagt og jægere, mener Susan Jørgensen.

Tekst og foto: Morten Sinding-Jensen
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ØVRIGT: Danmarks Jægerforbund er

medlem af Friluftsrådet og har på
femte år en plads i bestyrelsen. Derudover har Jægerforbundet 40 tillidsfolk, der besidder forskellige poster lokalt i Friluftsrådets 23 kredse i
Danmark. De fordeler sig med 12
kredsbestyrelsesmedlemmer og fem
kredsbestyrelsessuppleanter. Dertil
kommer 22 kredsrepræsentanter og
kredsrepræsentantsuppleanter og endelig en enkel kredsobservatør. Du
kan læse meget mere om disse forskellige tillidsposter på Friluftsrådets
hjemmeside.
Jægers udsendte har mødt to kredsbestyrelsesmedlemmer for at høre om
deres erfaringer i Friluftsrådet.

Kort om Susan Jørgensen

Susan Jørgensen er advokat i Næstved, og i Jægerforbundet er hun på
sjette år formand for Næstved Jagtforening. Her har hun slået sine folder
i en del år som både hundetræner og
bestyrelsesmedlem, inden hun overtog formandsposten. For 10 år siden
henvendte daværende kredsformand
Frank Lilholm Pedersen sig til hende,
da Jægerforbundets kreds 6 manglede
en friluftsrådskoordinator.
– Jeg opfatter mig selv som et organisationsmenneske, der gerne vil deltage i foreningslivet, og derfor sagde
jeg ja til tillidshvervet. For seks år siden stillede jeg op til Friluftsrådets
kredsbestyrelse i Kreds 16, Sydvestsjælland, og blev valgt ind. To år senere
skulle der så udpeges nyt medlem for

Friluftsrådet til Næstved Kommunes
grønne råd – kaldet naturrådet, og her
blev der peget på mig, siger Susan med
et smil, der skærper min nysgerrighed
og får hende til at fortsætte: – Man får
jo først for alvor indflydelse, når man
kommer tæt på kommunens politikere
og embedsmænd, og det har vi (jægerne, red.) brug for i Næstved, da kommunen i forbindelse med overdragelsen
af dens bynære skovområder til Naturstyrelsen har stillet som betingelse, at
der ikke må drives jagt i disse skove.

Kort om Per Nyegaard Olesen

Per Nyegaard Olesen fra Nyborg blev
uddannet som skovtekniker i 1966:
– Jagt var en del af uddannelsen. Efter
endt militærtjeneste som løjtnant af
reserven (sluttede som oberstløjtnant
i 2003, red.) blev jeg i 1968 ansat som
skovtekniker på Nødebo Statsskovdistrikt. På opfordring blev jeg samme
år jagttegnslærer i Søllerød Kommune, og fortsatte med at undervise,
da jeg i 1970 flyttede til Nyborg. Her
blev jeg desuden i 1975 medlem af
Dansk Jagtforenings kredsbestyrelse,
og var kredens formand i perioden
1983-1987. Min stilling som skovbestyrer (driftschef for skov, park, vej og
spildevand m.m., red.) i Nyborg Kommune betød, at jeg var født medlem af
Nyborg Jagtselskab, og siden 2014
valgt som selskabets formand, indleder Per Nyegaard Olesen.
Siden 2007 har han repræsenteret
Nyborg Jagtselskab i Jægerrådet for
Nyborg Kommune. Stillingen som
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driftschef bestred han frem til 2000,
hvor han blev forvaltningschef for
Teknik, Miljø og Skatteforvaltningen
og senere vicekommunaldirektør i den
tidligere Langeskov Kommune. I forbindelse med kommunesammenlægningen 1. januar 2007 blev Per direktør for Miljø og Teknikforvaltningen
samt Kultur og Fritidsforvaltningen i
den nye Kerteminde Kommune. I
2009 i en alder af 65 år afsluttede Per
sin kommunale karriere.
– Disse forskellige offentlige stillinger har sammen med mit meget udadvendte privatliv i mange foreninger og
arbejdsgrupper givet mig en meget
stor kontaktflade i forhold til kommunalpolitikere, embedsmænd og organisationer i området. Det har jeg nydt
godt af som Jægerforbundets repræsentant i det Grønne Råd i Nyborg
Kommune i en ca. 10-årig periode, inden jeg sidste år først blev suppleant
og siden medlem af kredsbestyrelsen i
Friluftsrådets Kreds Fyn-Nord. I godt
halvandet år har jeg så varetaget posten som Friluftsrådets mand i Nyborg
Kommunes Grønne Råd, oplyser Per
Nyegaard Olesen.

Hvorfor Friluftsrådet?

Til spørgsmålet om, hvorfor de er gået
ind i arbejdet i Friluftsrådet, lyder
svaret fra Susan Jørgensen, at det er
vigtigt at vise holdninger til natur og
naturbevarelse: – Jeg er med til at signalere, at jægere mener, at benyttelse
og beskyttelse går hånd i hånd, og så
vil jeg gerne give andre organisationer

Arbejdet i Friluftsrådet kan
give adgang til og dermed indflydelse
for jægerne i en lang række fora

Susan Jørgensen, kredsbestyrelsesmedlem i
Friluftsrådets Kreds 16, Sydvestsjælland
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> et nuanceret syn på jagt og jægere og

især gerne bryde det til tider meget
stereotype billede af jægere, som nogen fejlagtigt har.
Per Nyegaard Olesen er meget enig:
– Det er vigtigt, at jægerne viser flaget, og det gør jeg ved at involvere mig i
alle sager i kommunen, hvor Friluftsrådet bliver hørt. Senest repræsenterer jeg Friluftsrådet i Nyborg Kommunes udvikling af en ny friluftsstrategi,
siger Per Nyegaard Olesen og tilføjer,
at troværdighed og rummelighed er
nøgleord i denne sammenhæng. Der
skal være plads til os alle sammen!

Kommunernes syn på DJ og
Friluftrådet

– Næstved Kommune ser positivt på
Friluftsrådet, og jeg vil sige, at holdningen til jægerne er blevet bedre i
takt med, at vi har vist ansvarlighed
og troværdighed gennem introduktion
af gode projekter, herunder organisering af rågeregulering og senest ducktube-projektet. Det har heller ikke
skadet, at vi har inviteret relevante
folk fra kommunen med på rævejagt,
så de kan se, hvad der foregår. Det er
alt sammen med til at opbygge gode
personlige relationer til både lokalpolitikere og embedsmænd. Det er et
langt sejt træk, men det virker, understreger Susan Jørgensen.
– For mig er der ikke forskel på, om
jeg repræsenterer Jægerforbundet eller Friluftsrådet. Jeg taler naturens
sag, og der skal være plads til alle friluftsinteresser. Nyborg Kommune ser
meget positivt på Friluftsrådet som en
bredt anerkendt organisation, men
mine personlige relationer er naturligvis ikke hæmmende for arbejdet, siger
Per Nyegaard Olesen med et bredt smil.
– Nyborg Kommune ser også positivt på Jægerforbundet og jægerne, og
igen er de personlige relationer ingen
hindring, tilføjer han.

Kredsbestyrelsen ingen
kampplads

Arbejdet i kredsbestyrelsen i Næstved
er karakteriseret ved, at der ikke er
modsætninger, og der er ikke nogen
iboende konflikter ifølge Susan Jørgensen: – Vi brænder alle for naturen,
og arbejder seriøst med Friluftsrådets
strategi, og det afspejler sig i vores arbejde i kredsbestyrelsen. Vi skaffer
adgang til naturen på en ansvarlig
måde, og sikrer om nødvendigt driftsmidler dertil. Vi diskuterer aldrig jagt
som sådan, for Jægerforbundet er jo
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med i Friluftsrådet, og dermed er jagten en fuldt accepteret aktivitet. Vi er
derimod opmærksomme på, at andre
organisationer ikke misbruger Friluftsrådet til at fremføre deres synspunkter.
På Fyn foregår arbejdet i kredsbestyrelsen ifølge Per Nyegaard Olesen
stort set på samme måde: – Vi har generelt et meget fint samarbejde, og vi
løser de sager, som vi bliver præsenteret for, i ro og mag. Vi bruger hver
især vores viden og erfaring til at sikre
de bedste løsninger. Jagt er heller ikke
hos os et diskussionsemne men en given størrelse, siger han.

Flere veje til indflydelse

– Den politiske indflydelse kommer
automatisk, når man har og bruger et
stort netværk, kommunikerer troværdigt og har en helhedsorienteret tilgang, samt at man kender det politiske
spil efter mange år i gamet. Dertil vil
jeg gerne pege på et meget afgørende
parameter til at sikre sig indflydelse,
og det er forberedelse inden møderne.
Forberedelse er den halve sejr, siger
Per Nyegaard Olesen.
I stedet for at fremhæve konkrete
resultater af arbejdet i Friluftsrådet
vil han hellere pege på det, der efter
hans opfattelse gør den store forskel,
nemlig samarbejdet med de andre
(grønne) organisationer. Det viser, at
jægerne tager ansvar, og bidrager til
sameksistensen med de øvrige brugergrupper i naturen.
Susan Jørgensen er meget enig:
– Den politiske indflydelse får man
gennem sine personlige kontakter, sit
netværk og gennem konstruktiv dialog samt ved altid at være godt forberedt til møderne, så man kan matche
de øvrige. I forhold til at kunne matche andre organisationers eller kommuners faglighed vil jeg gerne fremhæve, at der de senere år er blevet en
større tilgængelighed til det naturfaglige personale i DJ-administrationen,
så disse eksempelvis kan deltage i møder med kommunen. Det giver en større sikkerhed i forhandlingssituationen.
Susan Jørgensen er som Per Nyegaard Olesen også mere opmærksom
på indflydelsesmulighederne end de
konkrete resultater i kredsbestyrelsen:
– Jeg er langt mere optaget af de afledte muligheder for at kunne repræsentere Friluftsrådet i grønne råd,
kommunale ad hoc-arbejdsgrupper,
lokale råd, skovbrugerrådet (lokalt og
regionalt), naturparken med videre. I

alle disse fora kan jeg direkte repræsentere Friluftsrådet, men det giver så
også jagten en ekstra stemme, som man
ikke skal underkende, påpeger hun.

Timerne betaler sig

Et naturligt spørgsmål at stille er,
hvor mange timer de hver især bruger
på arbejdet i Friluftsrådet: – Vi har
seks kredsbestyrelsesmøder om året,
et sommermøde og så deltager jeg i
seks Naturrådsmøder. Dertil skal lægges forberedelse, transport og netværksvedligeholdelse, så jeg er ikke
under to timer om ugen i gennemsnit,
vurderer Susan Jørgensen. – Men det
er det hele værd, for vi flytter holdninger til jagt og jægere. Det er nødvendig
imagepleje. Vi skal vise, at jægere kan
opføre sig ordentligt i naturen som
andre ansvarlige naturbrugere. Det er
også vigtigt at kunne formidle dels de
store oplevelser, der er ved at færdes i
naturen, dels at vi gennem jagten udJæger 10 / 2017
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Arbejdet i kredsbestyrelsen
er præget af fred og fordragelighed
med fokus på løsning af opgaverne

Per Nyegaard Olesen, kredsbestyrelsesmedlem i
Friluftsrådets Kreds 12, Fyn-Nord

nytter vildt-ressourcen på en god og
ansvarlig måde.
Per Nyegaard Olesen lægger sig i
slipstrømmen på Susan Jørgensen:
– Jeg bruger rigtig mange timer på
møder, kørsel, forberedelse og så på
sagerne naturligvis. Det kan umiddelbart være svært at måle resultaterne,
men jeg er ikke i tvivl om, at timerne
er givet godt ud for naturen, jagten og
jægerne. Dertil kommer, at det selvfølgelig er tilfredsstillende at være med
til at sætte sit præg på regionale og lokale diskussioner om naturbevarelse,
adgangsforhold og lignende, herunder
at bidrage til samarbejdet mellem
mange og til tider ikke helt enige organisationer.

Gode råd

Begge kredsbestyrelsesmedlemmer
bliver spurgt om et godt råd til andre
friluftsrådsrepræsentanter: – Vær
synlig, grib den indflydelse, du kan få
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og så står man sig godt ved at samarbejde med alle, ikke alene i kredsbestyrelsen, men i alle de fora, som man
færdes i. De, der vil, kan skabe sig
indflydelse. Man skal naturligvis ikke
have tunnelsyn på snævre jagtinteresser men huske, at man repræsenterer
Friluftsrådet og dets mærkesager.
Men Friluftsrådet er en organisation,
hvor man kan skabe sig selv og Jægerforbundet indflydelse, for man skal
huske, at kredsbestyrelsesmedlemmerne har mere til fælles, end det der
skiller dem, og det kan udnyttes til at
bakke hinanden op, siger Per Nyegaard
Olesen: – For eksempel kan jægere
bakke op om anlæg af en motorbane,
mens racerkørerne kan bakke op om
en skydebane. På den måde kan organisationer i Friluftsrådet hjælpe hinanden. Endelig vil jeg i solidaritetens
navn opfordre både nye og eksisterende friluftsrådsrepræsentanter til at
tage del i alle sager, selvom man na-
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turligvis prioriterer tidsforbruget mellem dem.
Susan Jørgensen er ikke overraskende meget enig med Per Nyegaard
Olesen: – Hvis man har mod på at
tage del i den politiske side af jagtsagen, så mød op og deltag. Du bliver
selv klogere på problemstillingerne,
men du kommer også meget tættere
på beslutningerne, og kan præge disse
indefra. Det må aldrig blive en pligt,
men hvis du brænder for naturen og
jagten, er Friluftsrådet og medfølgende fora gode platforme til at sikre
jagten og jægerne indflydelse, siger
Susan Jørgensen. Hun slutter af med
at understrege, at hun er aktiv i alle
sager, for det skaber respekt hos de
øvrige bestyrelsesmedlemmer, men
det er også hjælp til selvhjælp i form af
både imagepleje og ved at vise jægernes ansvarlighed over for naturen i
samklang med andre naturbrugere.
msj@jaegerne.dk
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