
Jægerråd Svendborg 
2021 Årsmøde 6. maj kl. 19.  

Afholdes på Rødskebølle Skyttecenter i Svendborg. 

Referent: Per Servé 

 

1. Valg af dirigent 

Finn Helleskov blev valgt. 

 

2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke. 

Sidste årsmøde var i januar 2020, siden har vi haft Corona. Der blev afholdt 2 møder i Jægerrådsregi 

i 2020. den 19. august og 07. oktober. Temaerne på møderne har været ny skov 500 ha skov ved 

Svendborg, udvidelser på Rødskebølle skyttecenter og indbydelse af Jagtforeninger til at melde sig 

ind i skyttecenteret. Rævejagten sidste år blev gennemført, men blev aflyst i år. Der skal etableres 

500 ha skov i Svendborg Kommune. Flere jagtforeninger har meldt sig ind i skyttecenteret. 

Gudbjerg og Thurø. Akademisk Jagtforening er også blevet medlem. Vildsvinebanen bliver klar i 

august - september. Vi får også mulighed for at skyde med magnumkaliber på 200 meter banen. 

Jægerrådet har haft fint besøg af den nye direktør, Karen Friis fra Jægerforbundet. Der arrangeres 

rævejagt i januar 2022. Rågereguleringen er ikke påvirket af coronasituationen. Under Hugo Milling 

Eriksens ledelse,  blev der sidste år nedlagt 672 rågeunger, på 654 reder. Det er 10 deltagere der 

har nedlagt hovedparten af udbyttet. Claus skal i god tid have besked på hvor mange delegerede de 

hver især stiller med til kredsårsmødet. 

 

3. Orientering om bestyrelsens sammensætning. 

Finn Helleskov – Gudbjerg, Mogens Jacobsen – Egebjerg, Søren Larsen´-Thurø. Christian Dinsen - 

Svendborg Jagtforening. Nicolai Kvolsbæk – Tåsinge Jagtforening, Casper Fink – 

hjortelavsrepræsentant. Jacob Foged - Grøntråds repræsentant. Jægerrådsformand Claus Lauritsen 

– tre år mere. Jacob er den nye repræsentant i kredsbestyrelsen. Daniel Brøndsted er Jacobs 

suppleant. 

 

4. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet, 3 personer + suppleanter. Indstillinger i 

henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, 

idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure. 

Jacob Foged, Finn Helleskov, Casper Fink. Suppleanter: Jørgen Egelund og Per Servé 

Jacob Foged orienterede om grøntrådsarbejdet: I forhold til skovplanen på 500 ha skov i Svendborg 

Kommune - Jacob arbejder på at nyjægere skal have mulighed for at gå på jagt i noget af området – 

men han tvivler på at det lykkedes. Der er stort pres på naturen i øjeblikket (mange har ”fri” pga. 

Corona) – så der arbejdes på retningslinjer, så skader undgås videst muligt. 



Ejgil fra Hovedbestyrelsen orienterede fra hovedbestyrelsen: Kreds og jægerrådsårsmøderne blev 

afviklet inden nedlukningen i 2020. Der er sket en del udskiftning i kredsbestyrelsen – men nye 

afløsere blev hurtigt fundet. Kredsformanden har trukket sig og en ny formand skal findes. 

Formandskandidat skal findes inden næste kredsårsmøde. Jagtmesser og dyrskue blev aflyst i år – 

ligeledes sidste år. Gamefair på Brahetrolleborg holdes som planlagt – hvis regeringen tillader det. 

Der skal satses mere på medlemshvervning på selve messen. Strukturreformen er under stadig 

udvikling. Jægerådsstrukturen bliver måske lagt om – nye streger skal slås. Reformen skal efter 

planen være på plads i 2023. Udsætningsforliget – udsætning af gråænder er under pres. Ejgil 

opfordrer til at man husker at indberette hvor mange ænder man sætter ud.  

 

5. Indkomne forslag 

Ingen 

 

6. Tema: Råvildt og forvaltning af do. 

 

7. Eventuelt 

 

Intet. 

 

 

 

 


