








trække sig. Hun fik et stort bifald blomster og en flot sølvnål for hendes store indsats. 

Ole J ervin blev tildelt bronzenål for sin store indsats som kredsformand. 

8: Beretning aflagt af formanden for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen. 

Vejen til indflydelse! Er den nu så lang som mange går og hævder? Hvis man kigger på den 
skematiske opstilling af organisationen, så er vejen måske ikke så lang? men det kræver at man 
interesserer sig for sagen. Vi kan med rette være stolte af jagten i Danmark. Befolkningen 
accepterer generelt jagten, viser flere undersøgelser. Denne situation er op til jægerne at bevare 
igennem ordentlig udøvelse af jagten. 

Jagttiderne: Vildtforvaltningsrådet har netop afsluttet midtvejs evalueringen af det sidst indgået 
aftale omkring jagttider. Dette er gældende for den kommende jagtsæson. 

Alle dykænder bliver fredet bortset fra Edderfugl. Begrundelsen for denne beslutning finder Claus 
lind Christensen ikke tilstrækkelig videnskabeligt underbygget, men de politiske vinde der blæser i 
Danmark p. t, så er jægerne oppe imod en hård modstander. Danmarks Jægerforbund vil kæmpe for 
videnskab frem for følelser, når jagttider fastsættes. Der mangler stadig en vildtforvaltningsplan for 
edderfugle. Men vi fik lov til at fastholde jagt på edderfugle Vi skal kæmpe for leve- og ynglesteder 
til vores andefugle. 

For øvrige jagttider henvises til Dj 's hjemmeside. 

4 
Udsætningsforliget, hvad angår gråand: Her er det store problem, at alt for få indberetter at de 
udsætter ænder. Sidste år indberettede blot 315, at de havde udsætning af ænder. Jægerne er også 
her under pres fra nogle af vores forhandlingspartnere, som især har kig på de steder, hvor der 
udsættes flere tusind ænder. Der er nedsat en udsætningsgruppe, som skal undersøge området. 
Danmarks jægerforbund følger selvfølgelig med i denne proces. 

Medlemssituationen: I de store byer bliver der stadig færre jagttegnsløsere. Mange er ikke vokset op 
med jægere i familien. Derfor i mindre grad introduceret for Danmarks jægerforbund. 
Jægerforbundet vil blandt andet sætte ind med mere markedsføring. 

Der er større tendens til at melde sig ind i Danmarks Jægerforbund uden for de store byer. Vi har en 
fælles opgave med at være ambassadører for Danmarks jægerforbund og for jagten. Kreds 7 har en 
organisations procent på 32. Vi mister lidt medlemmer hvert år. P.t. satser DJ meget på 
ungdomsarbejdet via projekt Bliv naturligvis. 

Et nyt tiltag er efterskolernes dag på Kalø i samarbejde med Bliv Naturligvis, hvor man selvfølgelig 

håber på mange besøgende. 

Spørgsmål fra salen: 
Zora Andersen Lammefjordens  Jagtforening: Indsendelse af vinger hjælper det noget? Det er 
meget omstændeligt at være ande opdrætter på grund af krav til dokumentation. 

Svar CLC: Det er et krav fra AIW A 












