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d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
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B. Bedømmelsesudvalg til tilskud – KJ  
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D. Struktur – CC  
E. Buekoordinator – TMN  
F. Udsætning af odder – TMN  

 
6. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 
5. november 2019 (sammen med koordinatorerne)  
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Referat 
 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde. 
Referat er godkendt, underskrevet og arkiveret hos sekretæren. 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
a. Formand 

Buekoordinator har siden sidst valgt at stoppe som koordinator umiddelbart før 
Dyreskuet på Bregentved.  
Kristian Berntsen, buekoordinator i kreds 7 har henvendt sig, da Ringsted har 
opgivet deres bueskydningsaktiviteter og tilbudt deres buetrailer til forbundet 
(værdier for 40.000 kr. sælges for 16.500 kr. Forbundet vil dække halvdelen, kreds 
7 en fjerdedel og kreds 6 en fjerdedel. Der er opbakning til dette i kredsbestyrelsen, 
så kredsen har nu en andel i en fuldt udstyret buetrailer. 
Formanden var på Game Fair på Brahetrolleborg på Fyn. Forbundet havde en god 
stand og var flot repræsenteret. Der var også en spændende debat om rewilding, 
hvor DJs formand deltog i debatten. En anderledes udstilling og ikke så meget 
kræmmermarked som andre udstillinger. 

 
b. Næstformand 

Har fået skarvregulering på 7 bække og åer efter henvendelse fra Sydsjællands 
Ørredfond.  
Har søgt om tilskud til jagthundeinstruktør og flugtskydningsinstruktør i lokale 
forening og fået positivt tilsagn. 
Positiv oplevelse at deltage i Forbundsmesterskabets jagtskydning. Virkelig god 
stemning på trods af lidt tekniske problemer. 
 
Oplever ekstrem lang tid på opdatering at våbenpas. Det tager flere måneder. 
 
Ros til medlemsservice på Kalø. Har hjulpet rigtig meget med rettelser af småfejl i 
medlemskartoteket. 
 

c. Kasserer 
Budgetopfølgning fra maj. Budget 61.774 kr. Forbrugt pr. maj 54.449 kr. Har brugt 
7.325 kr. mindre end budgetteret. Fjernbetjening til skydevogn kostede kun 4.350 
kr. mod forventet 7.000 kr. så det er positivt. 
Det har fungeret fint med at modtage køresedler fra repræsentantskabsmødet 
elektronisk. Der har blot været en der ikke nåede frem elektronisk. 

 
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

CC – Sydfalster jagtforening ophører med aktiviteter, da ingen kan videreføre 
aktiviteterne. Det gælder også for skydebanen som forventes at lukke.  
SEH - Er der skrevet til medlemmerne, at der er andre lokalforeninger, man kan 
indmelde sig i? Forbundet kunne skrive til medlemmerne og minde dem om de 
omkringliggende foreninger. CC vil kontakt forbundet omkring dette. 
 
Status i gåseprojektet. Var meget aktiv i 3-4 måneder da bramgæssene var der. 
Havde tilladelse til regulering af 750 gæs, men de skød kun 50 gæs. Landmændene 
har været gode til at jage dem væk fra markerne.  
Der var en grund til at de blev længere end de plejer. De havde intet fedtlag til at 
gennemføre den sidste del af trækket.  
Det var virkelig svært at forudsige, hvordan gæssene flyttede sig rundt.  
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DCE havde lavet et fint system, men pga. den milde vinter var vinterafgrøderne 
længere fremme end forventet, så der var føde overalt.  
I lange tider var der 6000 gæs i Bøtø som trak ind i reservatet på frøgræsmarker, så 
de ikke kunne komme til at skyde på dem. 
Ved for stor forstyrrelse flyttede de over til den tyske marsk. 
 
SR – Mågeregulering ønsket af kommunen, men ungerne var for store. Næste år vil 
man forsøge med robotklippere på de flade tage mågerne yngler på. 
Foreslår at Bregentved Dyreskuet bliver et kredsarrangement, da det er en stor 
opgave at løfte for en forening. 
Har siddet med på sidelinjen i Næstved Jagtforenings arbejde med en ny riffelbane. 
Projektet er forsinket da den endelige miljøgodkendelse endnu mangler. 
Opfordring! Hjælp med at orientere om de møder der kommer rundt i landet om 
strukturudvalget. 
Kæmper stadig med solcelleprojektet på Gavnø, som kommunen vil give tilladelse 
til. 
 
KJ – Deltager på Panzermuseum East messe den 14. og 15. september som 
kredsarrangement. 
Undrer sig over at vi får tilsendt nyjægerbladet. Kan ikke se hvorfor det skal sendes 
til medlemmerne. Mener det kun børe være de nye aspiranter, som skal have dette 
tilsendt. 
Vindmøller – arbejder stadig mod projektet på Stålgrunde 
Synes der skal gøres noget for at hjælpe dem som har bestået jagtprøven med at få 
tilpasset deres geværer, så de lettere kan bestå haglskydeprøven. 
Dette afføder en længere snak omkring jagtaspiranter, haglskydeprøver osv. 
 
HSJ – 50 års jubilæum på skydebanen i Sorø Jagt- og Naturforening den 17. 
august. Hvor naboforeninger er inviteret og der serveres helstegt pattegris. 
Samme dag arrangerer Sorø kommune et folkemøde. Jægerrådet deltager ikke i år 
pga. jubilæet, men HSJ vil besøge folkemødet for evt. deltagelse næste år. Har 
tanker om en fælles grøn stand med DN og DOF. 
Deltager i Naturens dag den 8. september med Naturvejledning i Sorø Kommune 
med jagtsti til børn. 
 

 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

Har været til møde i fuglenes hus med direktøren i DOF og de fandt ud af at DOF og DJ har 
virkelig meget tilfælles. Reelt er noget af det eneste der skiller - måden hvorpå bestandene 
reduceres i løbet af vinteren (ved naturlig dødelighed eller ved jagt). 
 
En ny strategi om hundearbejdet er vedtaget i hovedbestyrelsen – kan læses på forbundets 
hjemmeside. 
 
Er i gang med at udarbejde en strategi om hvordan vi skal forholde os til vindmøller, 
muslingeskrab og solcelleanlæg, så man proaktivt er forberedt og kan påvirke disse 
projekter rettidigt. 
Vi skal kunne påvirke projekterne allerede under udarbejdelsen af VVM-redegørelserne, 
hvis vi reelt skal have indflydelse og dermed mulighed for at påvirke beslutningerne 
rettidigt. 
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4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 
CC- Høstfest på Krenkerup den 31. august, hvor et stykke dåvildt forlægges og grilles. 

 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
 
A. Markvildtlav (fra sidste møde) – CR 

Udgår – da CR er fraværende 
 

B. Bedømmelsesudvalg til tilskud – KJ 
Pt. sidder TMN, SEH, JH og NBL. KJ foreslår det går på omgang.  
SEH foreslår at der laves en geografisk fordeling så både nordlige og sydlige jægerråd 
tilgodeses. 
Til næste møde finder nordlige henholdsvis sydlige jægerråd en ny repræsentant til 
bedømmelsesudvalget til erstatning for JH og NBL. 

 
C. Mårhunde – JH 

Frygter at mårhunden snart kommer til Sjælland og øerne. Ønsker at vi har beredskabet 
i orden, så vi kan imødegå denne trussel bedst muligt hvis/når den kommer. 
TMN – det er en samfundsopgave, så det er Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen som bør 
finansiere bekæmpelsen. Håber de problemer der har været omkring finansieringen 
falder på plads, så dette ikke er en hindring for indsatsen. 
SEH – Der er netop bevilget 200.000 kr. fra DJ for at man kan fastholde 
bekæmpelsesindsatsen da arbejdet med en samlet forvaltningsplan har været sat i bero 
siden udskrivelsen af folketingsvalget. 
Der bør være et beredskab på f.eks. nordvest Lolland, så indvandring derfra vil 
opdages, hvis det sker. 
SR – vi bør lave en mobiliseringsplan. 
HSJ – er i gang med forberedelserne i Sorø. Dvs. forberedelse af reguleringsjægere 
samt nyt reguleringskursus som afholdes lokalt. 
SEH – det vigtige er at få informeret om at hvis nogen ser noget mistænkeligt, så de 
reagerer med det samme. 
CC – mener vi skal målrette informationen til de specifikke områder, hvor vi frygter 
indvandringen fra. 
TMN vil kontakte Kalø for at få relevant information til udsendelse. 
SEH – Naturstyrelsen har gode foldere med billeder, tekst og tegninger. 
Vi bruger kredsens web-koordinator til at udsende informationen. TMN sender 
materialet til web-koordinatoren snarest muligt. 

  
D. Struktur – CC 

Der er noget der ikke er tænkt på i oplægget til ny struktur. Grøntråds arbejdet skal 
være lokalt forankret. Det er vigtigt at repræsentanterne er valgt lokalt af jægerne i den 
enkelte kommune for at bevare legitimiteten overfor kommunen. 
Dette afføder en diskussion om forslaget til den nye struktur og om hvor vigtig denne 
lokale forankring egentlig er. Der er ikke bred enighed om dette, men SR vil tage 
problematikken med til Strukturudvalgets afsluttende arbejde. 

 
E. Buekoordinator – TMN 

Har spurgt buekoordinator i kreds 7 om et forslag til en ny koordinator. Der arbejdes 
med at finde en ny buekoordinator til kredsen. 
 

F. Udsætning af odder – TMN 
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Via sit netværk har TMN modtaget information om oddere i Åmosen.  
Informationen kommer fra Dansk Odderinstitut. For 3 år siden blev der af DN udsat 3 
oddere i Åmosen. Nu vil de gerne starte et nyt projekt med udsætning af 150 oddere 
over 3 år på Sjælland. 
TMN sender DN ansøgning og projektbeskrivelsen, der er sendt til Miljøstyrelsen, til 
kredsbestyrelsen efter mødet. 

 
6. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

5. november 2019 Svinøvej 157, 4750 Lundby kl. 19.00 (sammen med koordinatorerne) 
 

7. Evt. 
JH - Naturstyrelsens jagter - koordinationen omkring dette var ikke klar. Ønsker dette bliver 
mere klart fremover. TMN vil informere om hvor mange pladser det enkelte jægerråd har, 
så må jægerrådene selv fordele pladserne. 

 


