
Jægerråd årsmødereferat d. 16.01.2020 

Dagsorden iflg. Vedtægterne 

 

1. valg af dirigent 

Leif Thyrsted valgt med akklamation 

2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke 

Beretning vedlagt som godkendt. På vegne af grønt råds medl. Fravær, aflagde 

formanden dennes beretning, vedlagt som godkendt. 

3. Valg af formand 

Formand ikke på valg. Punktet udgår. 

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning 

Afventer konstituering ved først kommende Jægerrådsmøde. 

5. Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelse og suppleanter for disse 

Ejgil V. Jensen blev indstillet som kandidat til HB 

Hans K. Nielsen indstillet som kandidat til kredsformandsposten 

Ingen suppleanter på valg. 

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 

Indstillinger i.h.t. pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest 3 

uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående 

indstillingsprocedure. 

Dispensation til indstillinger ved først kommende Jægerrådsmøde. 

7. Indkomne forslag. 

Ingen forslag indkommet. 

8. Nyt fra kredsen v/Ejgil Jensen 

Ejgil Jensen trækker sig som konstitueret formand for kredsen. Er kandidat til valg til 

hovedbestyrelsen. Finder det givende med formandsmøder, men kunne godt tænke 



sig at flere formænd deltog. Forbundet har etableret en whistleblower ordning. 

Finder det vigtigt at understrege, at det er udefrakommende konsulenter der 

varetager ordningen ved evt. sager, og ikke personer i Jægerforbundet. Anmoder 

alle jægere om at være meget opmærksomme på evt. mårhunde på de revirer hvor 

de færdes. Meget vigtigt at vi kan reagerer hurtigst muligt over for denne hurtigt 

spredende plage. Brug evt. vildtkameraer og baitpladser, og informer straks til 

mårhunde koordinatoren ved konstatering af dette dyr på reviret. Kredsen havde en 

god stand på livsstilsmessen på Brahetrolleborg, med et besøg på messen med over 

13.000 deltagere. Det ser fornuftigt ud med koordinatorer i kredsen. Fremover vil 

disse hvad angår flugtskydning og riffelskydning, blive udpeget af evt. fratrædende 

koordinatorer. 

9. Nyt fra HB. /Ejgil V. Jensen 

Informerede om de politiske indsatsområder. Her kan især nævnes arbejdet 

omkring bly i riffelammunition kontra alternativer, samt revision af jagtloven. 

Medlemsudviklingen i kreds 5 er stort set faldende over hele Fyn. Der arbejdes på 

mulige tiltag til at ændre denne alvorlige udvikling.  En tilfredshedsundersøgelse af 

JF blandt medlemmerne udvise en jævn tilfredshed. Var rundt omkring afskydning af 

hjortevildt og forvaltning af dette vildt. Der er stadigvæk en meget skæv afskyd, idet 

der skydes for lidt hundyr og kalve/lam. Markvildtet mangler levesteder. Nævnte 

også her at kurven vedr. afskydning af mårhunde er voldsomt stigende på landsplan. 

I Jylland er den nærmest ved at eksploderer. Jægerforbundets lederuddannelse er i 

gang og alle der kunne have interesse er velkomne til at søge ind på denne. 

Orienterede om sammensætningen i vildtforvaltningsrådet.  

Orienterede om arbejdet omkring den nye struktur i Jægerforbundet. Fremlagde 

herunder HB`s forslag til ny struktur. Herunder de største udfordringer i den 

nuværende struktur, såsom jægerråd der ikke fungerer, og som mangler økonomi og 

støtte. Et for stort repræsentantskab. Mere administrativ hjælp til jagtforeninger, 

kredse og jægerråd. HB’s oplæg til ny struktur er overordnet set den samme som 

nuværende, men med langt mere plads til at frigøre medlemmerne til at arrangerer 

sig som man finder mest praktisk, inden for rammerne i forbundets hierarkiske 

opbygning. Jagtforeningerne som er grundstenen i JF, vil stadig være selvstændige 

juridiske enheder, men med nødvendig støtte til at udvikle sig og imødekomme 

fremtidige krav og med demokratisk indflydelse på dette. Vælger 2 eller flere 

jagtforeninger i nabokommuner evt. at samarbejde, kan de slå sig sammen i et 

jægerråd. Kredsen skal stadig være den samlende paraply over jægerrådene i et 



geografisk område, med ansvar for at koordinerer og sikre at de aktiviteter der sker i 

området bliver løftet. Valg til formand og hovedbestyrelse som hidtil. Men kan dette 

med fordel ske ved en evt. urafstemning? Herved kunne alle medlemmer måske føle 

at de havde mere indflydelse. Eller er der andre muligheder der bør luftes og høres 

medens tid er, og arbejdet pågår? Alle er velkomne til at byde ind! 

10. Eventuelt. 

Mårhundekoordinator på Fyn Hans K. Nielsen berettede om 

mårhundebekæmpelsen på Fyn. Der er nedlagt 5 dyr på Fyn i 2019. P. t. er der udsat 

5 judas dyr på øen. Der arbejdes på ny struktur i mårhundebekæmpelsen. Der er 

stort behov for flere hjælpere, og på sigt skal 2 nye koordinatorer uddannes. 

Mistanke om at dyrene svømmer over til Fyn ved Årøsund, her er bæltet ganske 

smalt. Men også broerne over bæltet udgør en mulig færdselsårer. De fleste dyr 

nedlægges mellem september og december. Man kan kontakte Mariann Chrie´l, 

DTU Veterinærinstituttet, hvis man ønsker at etablerer en baitplads (myndigheds 

krav) som er meget effektiv ved regulering. Hunde og katte piller samt ost er meget 

effektive lokkemidler. På nettet kan man evt. følge bekæmpelsen af mårhundene på 

mårhundegruppefynogomkringliggendeøer.dk 

Kontakt evt. Hans K. Nielsen for yderligere information. 

Formanden for Nordfyns Hjortelaug Allan Ulriksen orienterede om laugets arbejde. 

Dåvildtet er efterhånden spredt ud over hele Nordfyn. Også pænt ud over 

kommunegrænsen. Der mangles seriøst penge til at foretage analyser af dyrenes 

vandringer. Der findes ingen nyere undersøgelser der er brugelige. Lauget har 

overvejet at lukke ned, nu hvor projektet med en større udbredelse af dyrene er 

lykkedes. Har dog alligevel valgt at fortsætte, med henblik på at følge udviklingen. 

Man efterlyser et lidt mere formelt samarbejde med den regionale 

hjortevildtgruppe og laugene på Fyn. Overordnet, dog med visse negative 

undertoner, er der en stor glæde ved disse hjorte på Nordfyn.  

 

Reff. Chr. Rasmussen 

 

 

 



 


