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Referat 17. januar 2019 
 
Årsmøde Jægerråd Nordfyn hos Nordfyns Jagtforening 
 
Dato: 17. januar 2019 
Deltagere: Lars Mortensen, Arne Eriksen, Ove Pedersen, Jens Arne Knudsen, 

Henrik Demant, Hans Kristian Nielsen og Kim Falck Grony (ref.) + 
gæster. 

 
Fraværende: Helge Pedersen, Carsten Johansen, Christian Rasmussen 
 
Referat ifølge dagsorden. 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Leif Thyrsted blev valgt.  
 
Indkaldelsen i Jæger blev desværre ikke trykt. Der var ingen indvendinger imod mødets 
gyldighed. 
 
LT gennemgik herefter aftenens program. GG var desværre blevet syg, så dette indlæg 
udgår. 
 
2. Formandens beretning 
OP holdt årsberetningen. Vedlagt. 
 
 
3. Årsberetning fra Det Grønne Råd 
Der er ikke de store jagtmuligheder i Nordfyns Kommune, så den væsentligste grund til 
deltagelse er at holde øje med indskrænkninger i vores jagtmuligheder. 
 
I år har der været evaluering af vores Natura 2000 områder i kommunen. Det betød ikke 
indskrænkninger i jagten, men odden på Flyvesandet blev fredet i yngletiden pga. en mulig 
ternekoloni. 
 
De forskellige foreninger har fremlagt deres natursyn i det forgangne år. Jeg fremlagde det 
veldefinerede natursyn i DJ. Vi har mange fælles interesser med de andre grønne 
foreninger. God jagt forudsætter god natur. 
 
Der arbejdes fortsat på en stiplan i kommunen. Mange af stierne vil være kystnære. Så 
vidt vides foregår det med frivillig aftale med de respektive lodsejere.  
 
Teknisk chef Mette Højby fortalte i en pause, at de havde været ude og checke nogle af de 
vandhuller, hvor der var blevet givet opgravningstilladelse. Der var nogle, som havde 
udsat ænder og fodrede. Dette var ikke en del af tilladelsen, og de ville modtage en hilsen. 
 
Så mente Dansk Skovforening, at vi skulle passe lidt på med at køre for hårdt mod 
landmændene, vores sidste kampagne in mente. Det kan der måske godt være noget 
rigtigt i! 



2 
 

Hvis I oplever noget i forhold til kommunen eller de andre naturrelaterede foreninger, så 
kontakt Kim Falck Grony. Der er god kommunikation i rådet. 
 
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning v/OP 
OP præsenterede Jægerrådets sammensætning fra de 10 foreninger. 
 
5. Præsentation af kandidat til ny kredsformand v/Ejgil Nielsen. 
Ejgil Jensen præsenterede sig selv og de forskellige tillidshverv, som han har bestredet 
gennem tiden. 
 
Opstiller som kredsformand den 7. marts 2019. 
 
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 
I det førstkommende Jægerrådsmøde vælges til delegerede til årets 
repræsentantskabsmøde i DJ. 
 
Ejgil Jensen er samtidig med indstillingen som kredsformand indstillet som suppleant til 
HB.  
 
Taget til efterretning på mødet uden indvendinger. 
 
7. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
8. Nyt fra kredsen v/konstitueret formand Ejgil Jensen 
Kredsen har deltaget i OCC messen med deltagerrekord på 17.000 deltagere. Der 
arbejdes på næste messe i 2020. 
 
Der har også været deltaget i livsstilsmessen på Valdemar Slot for 3. gang. Nu skal der 
prøves noget nyt. 
 
Der har desuden været afholdt en række kurser og skydearrangementer mv. Vi mangler 
en skydebane på Fyn. Nogle forslag så kom frit. 
 
Vi har en pulje på Fyn til jagtrelaterede aktiviteter. Vi har brugt under halvdelen af pengene 
i 2018. Resten går retur til DJ. Så har I nogle ideer, så er ansøgningsfristen den 15/2 
2019. 
 
Der mangler en Strand og Havjagtskoordinator på Fyn. Evt. interesserede er meget 
velkomne til at henvende sig. 
 
Der arbejdes i strukturudvalget på en ny struktur i DJ. Det nuværende forslag virker ikke 
attraktivt for Fyn. Vi vil i givet fald blive lagt sammen med Sønderjylland, da strukturen er 
lagt efter regionsopdelingen i Danmark. 
 
Der er fortsat en lang beslutningsproces inden der kan besluttes noget. 
 
Medlemstallene viser tilbagegang i 7 ud af 10 jægerråd på Fyn. Samlet går vi tilbage. 
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Det er vanskeligt at fastholde medlemmer og de unge har masser af muligheder i dagens 
Danmark. 
 
Det er den lokale indsats i jagtforeningerne, som kan gøre en forskel. 
 
9. Nyt fra HB v/ HB medlem Georg Jensen 
Lars Madsen, Otterup Jagtforening, spurgte hvad HB gør for at øge medlemstallet. 
 
EJ: Prøver at lave forskellige medlemskaber, men det er nok i den lokale forening det 

skal ske. 
 
Claus Harboe, Nordfyns Jagtforening, syntes det var ærgerligt at der ikke kan opnås 
fodslag mellem jægerrådene på Fyn og alle Jægerråd deltog i kredsens arbejde. 
 
EJ: Det er de respektive Jægerråd, som selv afgør om de vil deltage i kredsens 

arbejde. Det er der så 2 jægerråd som ikke ønsker at deltage. 
 
CH: Synes der mangler opmærksomhed ved forskellige arrangementer på Nordfyn. 

Det vil være passende at GG / EJ deltog i et arrangement ind imellem. 
 
EJ: Stiller gerne op. 
 
Steen Thomsen, Bogense Land og Strandjagtforening, var kontaktet af Kalø omkring hvad 
der skulle til for at få de nye jægere med i foreningerne og med på nyjægerjagter. De 
burde kontakte de unge direkte. 
 
10.  Status vedr. mårhund på Fyn v/Hans Kristian Nielsen 
HKN havde en udstoppet mårhund med til lejligheden. 
 
Det menes, at der er en vild mårhund på Hindsholm. Pt. er der 5 judas mårhunde på Fyn. 
Hvis der ikke lokaliseres mårhunde på Fyn inden marts bliver de indfanget og sendt retur 
til Jylland for at gøre nytte der. 
 
I Finlands skydes over 200.000 mårhunde om året. Der er stort set ingen jordrugende 
fugle tilbage i Finland. 
 
Mårhunde korpset har fanget 1.300 mårhunde i 2018. Det forventes, at der er skudt 200 – 
300 mårhunde. Der er formodentlig 2.000 – 3.000 mårhunde i Danmark. 
 
HKN følger de forskellige Judas dyr på Fyn via pejlingerne. Der er kun fanget 1 mårhund 
på Fyn. Det var i 2013 på Egebjerggård. Så er der skudt en på Tåsinge. 
 
HKN mener nok, at mårhundene skal holde deres indtog på Fyn før eller siden. Der er 
mange i Jylland. 
 
Ordningen med reguleringsjægere er lidt i dvale i øjeblikket. HKN har indkaldt til møde den 
13. marts 2019 for at få lidt gang i ordningen igen, så vi er klar, hvis mårhundene kommer. 
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11. Eventuelt 
Husk nu jagtmessen i Særslev den 28. februar. 
 
 
OP takkede dirigent og kredsformand og ønskede alle en god tur hjem. 
 
 
 
Kim Falck Grony 
Referent 
Mobil: 31 33 19 14 


