
Referat 

 

Årsmøde Jægerråd Odense 

Torsdag, den 6. februar 2020 kl. 19.00 i Dalum Hallens mødelokale, 

Mejerivej 1, 5260 Odense S 

Før godkendelse af dagsorden Ejgil påpeger, at punkt 7 skal streges. Ingen 

indvendinger. Punkt 7 Streges. 

1. Valg af dirigent 

Jørgen Andersen (JA) indstiller Torben Pedersen (TP). Vedtaget. 

2. Valg af stemmetæller 

Per, Mogens  

3. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke  

JA Beretter: 

Odense Jægerråd går frem i medlemmer. Primært båret af Odense 

Jagtforening og Syddansk Akademisk Jagtforening.  

JA orienterer om Jægerrådets sammensætning inkl. respektive 

poster og møder i 2019.  

JA orienterer om arbejdet i Hjortevildtgruppe Fyn (?) og fortæller 

om arbejdet med korrekt indberetning af dåvildt. Der indberettes 

iflg. JA urealistisk meget dåvildt i Odense Kommune (OK).  

JA stopper i posten med regulering ved OK, og Bert Jessen (BJ) har 

overtaget posten for nu. Der er generelt godt samarbejde med 

kommunen.  

Morten Loubjerg (ML) arbejder stadig på duejagt på OK’s arealer, 

men det tager tid. Det er til gengæld for at vi regulerer råger og 

måger. ML beretter, at OK generelt er positive, og at der også kan 

åbnes for kørselspenge til reguleringsjægere. Der er dog mange 



forskellige udfordringer. ML er optimistisk, men tidsrammen er 

ukendt. 

1113 reder, 603 unger er reguleret, det er få, og det kan betyde, at 

der kommer kraftig vækst i bestanden indenfor 2 år. 33 deltagere i 

rågeregulering i årets løb.  

Vi har ligeledes lovet at regulere måger på OK’s arealer. Det har 

Klaus Holm (KH) stået for siden 2016. Godt samarbejde med OK. Der 

har i første omgang været fjernet reder, men nu kan vi også komme 

til at beskyde. Beretter om statistikken for mågereguleringen. Få 

søvlmåger, stormmåger er en større udfordring.  

Arrangementet ”Skydning 65+” blev aflyst i år, da der var for få 

tilmeldinger.  

Ny struktur: Der er arbejdet med det i Jægerrådet, og der er 

indsendt kommentarer.  

 

Rasmus Kristensen (RK) spørger til rågeregulering på Hollufgård. JA 

siger det er uvist. Mulighederne for at presse på diskuteres.  

 

4. Valg af formand 

Siddende næstformand, Bert Jessen (BJ), stiller op. Han stiller op 

som eneste kandidat og er derfor valgt ind.  

 

5. Orientering om bestyrelsens sammensætning 

2019:  

Formand: Jørgen Andersen 

Næstformand: Bert Jessen 

Grønt Råd: Niels Bloch 

Der er én plads tilovers i Jægerrådet, og JA opfordrer til, at man 

tager fat i de øvrige jagtforeninger i OK.  

Første møde d. 26/2. 



 

6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter 

for disse  

Ejgil Jensen (EJ) stiller op til HB.  

Hans Kristian Nielsen (HN) stiller op til posten som kredsformand og 

stiller derfor også op som suppleant til EJ. Suppleanten følger 

kredsformanden.  

Begge er eneste opstillede og dermed enstemmigt indstillede.  

7. slettes 

 

8. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.  

Rasmus Kristensen 

Bert Jessen 

Rasmus Blaaholm Nielsen 

Morten Loubjerg 

Suppleant: Per Fischer Hansen  

9. Indkomne forslag (ingen modtaget) 

10. Orientering fra kredsformanden 

EJ orienterer: Det har været hårdt at sidde med to poster. Nyborg 

og Kerteminde er kommet tilbage i kredsen. Der blev indført 

bisiddere i kredsbestyrelsen. Mange diskussioner, men altid med en 

god stemning. Opsang til at deltage i de møder som kredsen 

arrangerer. Intro til DJs whistleblower-ordning. Jagtforeningspuljen 

er på 80.000. De blev brugt i 2019. Næsten alt kan der søges til, bare 

ikke noget med skydning. Der kan søges 50 % tilskud. Mårhund på 

Fyn: En hvalp fra ’19 er gravet ud nede på Brobygårde. Der skal 

uddannes flere reguleringsjægere, i første omgang to fra hvert 

jægerråd. Udstillinger, f.eks. Brahetrolleborg, var udfordring pga. 

skiftet fra tidligere ansvarlig. JA tog over, og fik i samarbejde med 

DJ’s administration stablet noget på benene. DJs administration står 



for planlægning til OCC i år, men det kommer til at være med lokale 

folk. Planer om Dyreskue er på vej. Koordinatorer: der mangler en 

flugtskydningskoordinator, kredsen spørger instruktørerne, som 

indstiller en kandidat til kredsen. Orienterer om siddende 

koordinatorer.  

Der stilles spørgsmål til mårhunderegulering.  

11. Orientering fra HB 

EJ orienterer om HB’s arbejde og arbejdet med ny struktur.  

12. Eventuelt 

HN orienterer om mårhunde. Naturstyrelsen laver baitpladser og 

søger kontaktpersoner til at holde pladserne. Der startes snart 

kursus, så vi kan få flere uddannede mårhundereguleringsjægere.   

 

Torben Pedersen orienterer om trækvildt i sin funktion af Strand- og 

havjagtskoordinator. Han efterspørger hele frosne bjerg- og 

taffelænder til undersøgelse. Han opfordrer også til at sende vinger 

ind.  

 

  

 


