
                     Gudbjerg Skov d. 3. februar 2019 

 

Referat af Jægerråd Svendborgs Årsmøde 

 den 29. januar 2019 kl. 19.00 

 

Inviterede:  

Hjortegruppeformand Erik Bech Andreassen 

Lokalredaktør Nils Holger Ellekilde 

 

1. Valg af dirigent. 

Torben Jensen blev valgt 

 

2. Aflæggelse af beretning ved formanden, Torben Jensen 

 

Der har været en god omgangstone mellem jagtforeningerne i året, og vi skal 

være endnu bedre til at understøtte hinanden foreningerne imellem. 

 

Aktiviteterne i jagtforeningerne bærer præg af det er svært at trække folk til. 

 

Skydebanen i Svendborg afventer tilbagemelding fra det politiske system.  

Jægerrådet har vendt sagen om, således det nu er op til politikerne at komme 

med et erstatningsareal for banerne på Hellegårdsvej, som man tidligere har 

lovet. Der forventes en tilbagemelding februar 2019 fra kommunen. 

 

Kontaktperson for hjortegruppen Fyn i Svendborg Kommune. Vigtigheden af 

denne post er nu meget tydeligt, idet der fremadrettet kan lægges vægt på 

hjortegruppernes udmeldinger ifm. lokale jagttider. Hvis nogen er interesseret 

i posten kontakt Torben. 

 

Rågereguleringen har været en stor succes, og der har været fælles 

indberetning fra Jægerrådet. 

 



Mårhunden, nu på Fyn, Husk orientering til vores reguleringsjæger Jesper 

Cardi og FB siden. Indberet også på NST hjemmeside. 

 

Nye jagttider, herunder fasanhønens jagttid i januar er ikke ok, når samtlige 

jagtforeninger på Fyn ikke ønskede en udvidelse af jagttiden for hønen, men 

husk vi har ikke skydepligt. 

 

Regler omkring kurser og indberetning ved udsætning, skal overholdes (ænder 

står for tur) 

 

Nye jagttider for dåhjortene. Henvendelser vedr. voldsom afskydning af 

dåvildt på enkelte store godser. 

Nedbrydelige haglskåle er kommet for at blive, støt op om dette, det skylder 

vi naturen 

Afrikansk svinepest med indhegning er ikke i harmoni med Jægerforbundets 

eksisterende natursyn, fagligheden er ikke med her. 

De store jagtforeninger i Jægerrådet har fremgang, og det lidt mere moderne 

drevne foreningsliv, ser ud til at give pote. 

Hugo er Jægerrådets kontaktperson for regulering i forhold til kommunen. 

Der er et rigtig godt samarbejde i Kredsbestyrelsen, dog uden Nyborg og 

Kerteminde, som er velkommen tilbage når de vil overholde vedtægterne i 

Jægerforbundet. 

Brug af Facebook kræver at vi tænker os om. Det er helt ok at regulere 

rævehvalpe, men vi behøver ikke smide billeder af nyskudte rævehvalpe der 

ligger på en stribe, det er der mange der ikke bryder sig om, så brug den 

sunde fornuft. 

Der har været ”historier” omkring at jægerne ikke bruger det vildt de skyder. 

Hertil kan kun siges at hvis vi ikke bruger det vi skyder, kan vi lukke og slukke 

med jagten i Danmark, for så slipper den store folkelige opbakning omkring 

jagten. 

3. Grønt Råd 

Grønt råd har haltet lidt gennem året med deltagelse fra Jægerrådet. Torben 

er indtrådt i Grønt Råd ultimo 2018. 



Der er faktisk vigtigt vi er tilstede der hvor den kommunale dagsorden sættes 

omkring naturen. 

 

I et udkast til kommunens nye friluftsstrategi var jagten ikke nævnt, det bliver 

den nu. 

 

Der er stor interesse omkring Mårhunden og dens virke. 

 

Tungt forum, med mange interessenter, men vigtigt vi er med ved bordet. 

 

4. Valg af formand 

Ikke valgår, sker i 2020. Vi skal tænke på at få nogle unge med. 

 

5. Orientering omkring bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen præsenterede sig for deltagerne. 

 

6. Indstilling af indtil to kandidater til HB og suppleanter for disse. 

Jægerrådsårsmødet indstiller konstitueret kredsformand Eigil V Jensen som 

HB-suppleant for Kreds 5. 

 

7. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet. 

 

• Jægerrådsformand Torben Jensen 

• Tåsinge Jagtforening Nicholai Kvolsbæk 

• Gudbjerg og Omegns Jagtforening, Poul Mortensen 

• Svendborg Jagtforening. Nikolaj Mølgaard 

 

8. Indlæg fra konst. Kredsformand Eigil V. Jensen 

EVJ præsenterer sig selv og sit virke i Danmarks Jægerforbund, og der var fuld 

tilslutning fra Årsmødet til hans kandidatur til Kredsformand 

 

9. Indlæg fra HB Georg G. Jensen 

GGJ gav en bred orientering om HBs politiske katalog og opfordrede til, at når 

der udsendes spørgeskemaer, så returneres de, selvfølgelig udfyldt! 



Der blev givet en kort orientering ang. Strukturudvalget, herunder, at en evt. 

ny struktur først kommer til afstemning på rep. mødet i 2020. 

Kurser og uddannelser, både i DJ regi, men også lokalt blev gennemgået. 

Medlemstal, vejen til indflydelse, muligheder for nyheder, 

skydebaneproblematikker, plast i naturen og en del andre pkt. blev også taget 

op. 

 

10. Indkomne forslag. 

Der er stillet forslag om indskydning på Rødskebøllebanen forud for årets 

regulering af råger. Emnet tages op på det først kommende bestyrelsesmøde. 

 

11. Eventuelt. 

• Der var forslag fra Claus Lauritzen omkring et fællesmøde for alle 

bestyrelsesmedlemmer under Jægerråd Svendborg. 

• Der kom ønske fra Torben Jensen, Tved, om at der er ønsker omkring 

muligheden for at bruge kommunens skove og arealer til 

hundetræning. Dette tages op i Grønt Råd. 

 

 

Claus Lauridsen gennemgik på mødet en orientering fra Strukturudvalget. 

Herunder blev der fremvist en 15. min lang film omkring arbejdet og status 

med dette. Der er ikke besluttet noget omkring ændring af strukturen, og alle 

ændringer i strukturen skal godkendes på Repræsentantskabsmødet. 

 

Mvh. Torben Jensen 


