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Velkommen til alle 

Tak til administrationen hos DJ for hjælp til at vi kan mødes på 

denne måde i den givne situation vi er i. 

Valg af Dirigent  

Bestyrelsen foreslår Hans-Jørn Hansen 

 

Beretning 

Jeg er konstitueret kredsformand pr. 1/3-2021 og har overtaget 

efter Steen Friis efter at kredsbestyrelsen pegede på mig  

Steen Friis ønskede at stoppe på grund af helbredsmæssige 

årsager, han kunne desværre ikke deltage i dag, men han sender 

sin hilsen til jer alle, han håber på at han kan deltage på 

kredsmødet den 30. juni på The Ranch.   

En stor tak til Steen Friis skal for den indsats han har ydet som 

formand. 

Jeg håber på forståelse hvis ikke alt kommer til at foregå helt 

strømlinet her i den første tid, der er meget at sætte sig ind i, og 

der er rigtige mange bolde i luften på en gang og der er rigtig 

mange møder i DJ regi hvor det ønskes at kredsformanden 

deltager. 



I må endelig sige til hvis i opdager noget i tror er glemt, eller i selv 

mangler af informationer, jeg vil ikke tage det som en kritik.    

Så er den mærkeligste jagtsæson i mands minde overstået, der 

har været meget langt i mellem snapsene dette både i egentlig 

forstand og i overført betydning.  

Vi har ikke haft nogle officielle arrangementer i denne sæson da 

alt er blevet aflyst så denne del af beretningen er hurtigt 

overstået.   

Jeg håber trods alt at nogle af jer har haft mulighed for at gå lidt 

på jagt, og at i har haft nogle gode oplevelser ude i naturen.  

Det er spændene at se de kommende vildtindberetninger hvor 

meget der er nedlagt i denne sæson, det bliver også spændende 

at se om vi kan se fremgang i næste jagtsæson nu hvor vi må 

formode at jagttrykket ikke har været så højt. Apropos naturen, 

så har i sikkert, hvis i har bevæget jer ud i den i denne Corona tid 

sikkert bemærket at der også er mange flere mennesker derude 

der benytter den rekreativt, dette skyldes sikkert den Corona 

situation vi har været igennem, og måske også den øgede fokus 

der er sat på natur og miljø og biodiversitet fra mange 

græsrodsbevægelser og ikke mindst fra regeringens og dens 

støtte partier. Dette at naturen benyttes er i sig selv positivt da al 

forskning peger på at det er godt for helbredet både det fysiske 

og psykiske. (Det var vi i jægerkredse godt klar over), men det er 

på andre plan også udfordrende for os at det er blevet så 

populært at færdes i naturen, jeg tror at vi fremover må mere i 



dialog om hvordan vi benytter men også beskytter naturen, så 

ikke vildtet forstyrres unødigt specielt i yngle sæsonen. 

Det at der er kommet så meget mere fokus på naturen og 

specielt på det der betegnes som biodiversitetskrisen har sat 

jagten under voldsomt pres ikke kun herhjemme men også på 

internationalt plan. Det er lige pludseligt blevet mindre 

acceptabelt at gå på jagt, mange andre ”grønne” 

interesseorganisationer har mange gange haft held med at 

overbevise vores politikere både her hjemme og på EU-plan om 

at det at forbyde eller begrænse jagt, er et af værktøjerne i 

værktøjskassen til at imødegå den tilbagegang i artsrigdom som 

benævnes som biodiversitetskrisen. Noget som Danmarks 

Jægerforbund ikke finder der er videnskabeligt belæg for at 

hævde hænger sammen.  

På grund af dette pres er det derfor ekstra vigtigt at vi som 

jægere står sammen i denne tid, som jeg ser det, er det ikke nu vi 

skal strides indbyrdes, vi skal huske at jagt ikke er en ret men et 

privilegie og at dette privilegie kan tages fra os hvis flertallet i 

befolkningen ønsker dette. Derfor er det ekstra vigtigt at vi gør 

opmærksom på hvordan vi ser der er sammenhæng i tingene og 

at biodiversitet og jagt ikke er hinandens modsætning snarere 

tvært om, derfor er det ekstra vigtigt, at vi i den debat der kører i 

pressen og på diverse sociale medier udtrykker os sagligt og ellers 

opfører os forbilledligt og generelt overholder lovgivningen. Det 

vi for alt i verdenen ikke har brug for er flere møgsager som 



ulvedrab og forgiftnings sager på rovfugle der køre i pressen og 

på landsdækkende TV i bedste sendetid. Så en opfordring skal 

lyde her fra, tænk jer godt om husk at kommuniker faktabaseret, 

det er svært at argumentere imod, jæger er ofte jæger værst.  

Mere om værdisættet senere i dag. 

Der er kommet en ny mand på posten som kommunes skovfoged 

Nikolaj Jørgensen. Jeg har haft en del samtaler med Nikolaj og 

han har ytret et ønske om at vi får etableret et godt samarbejde 

fremover, specielt har han en del ideer om at de mere 

biodiversitets fattige områder af skoven som f.eks. rødgran 

efterhånden skal omlægges, og han vil her meget gerne i dialog 

med os om hvad vi kunne ønske og bidrage med af viden. 

Vi har ikke som vi plejer kunne holde møde med Skovrider Søren 

Friese fra Naturstyrelsen på Bornholm men vi har i stedet haft en 

dialog via telefonen, meget er usikkert i denne tid og det er 

endnu ikke helt på plads hvad det kommer til at betyde for den 

tradition vi har haft for at vi bliver inviteret til hagl- og riffeljagt i 

statsskoven, men den foreløbige udmelding er at hvis der ikke 

kommer nye direktiver fra naturstyrelsen så kan vi stadigvæk 

godt forvente at vi i et eller andet omfang får invitationer fra 

naturstyrelsen også i denne jagtsæson, dog nok ikke på det areal 

der er udlagt til at skulle være den kommende Naturnationalpark. 

Da vi i starten af året blev klar over at det kunne komme på tale 

at der skulle ligge en NNP i Almindingen udarbejdede vi et 

høringssvar til miljøministeriet på det lovforslag der var lagt i 



høring, som skal danne lovgrundlag for at man kan lave 

Naturnationalparker i Danmark, i det høringssvar har vi især 

angivet vores bekymring over de planlagte hegn der skal 

omkranse de nye parker, vi vil her stille os på vildtets side og 

forlange at det naturlige forekommende vildts frie bevægelighed 

ikke begrænses af et kommende hegn. Vi har også stillet os 

kritiske i forhold til at der som udgangspunkt ikke skulle drives 

jagt i de kommende NNP. I det samme høringssvar har vi også 

angivet vores bekymring over at der i det materiale der var lagt i 

høring var angivet at der også på et senere tidspunkt skulle laves 

et lovgrundlag for at kommunale og private arealer også kunne 

indgå i NNP. Dette ville hvis det blev vedtaget kunne få 

konsekvenser for vores muligheder til at gå på jagt i de 

kommunale skove. Derfor sendte vi også høringssvaret til 

Borgmesteren og formanden for Natur og Miljø udvalget Leif 

Olsen. 

Vi følger den strategi som DJ har lagt, jeg selv og andre har også 

haft dialog med de politikere vi har kontakter til, og vi har forsøgt 

at finde alliancepartnere der deler vores synspunkter, foreløbigt 

har vi rakt ud til formanden for Naturfredningsforeningen Anna 

Sofie Poulsen, vi kan konstatere at vi er på linje i forhold til vores 

holdning til hegning.          

Det har foreløbigt resulteret i at politikerne nu gentager den 

retorik vi har brugt i forhold til vores argumenter, og senest har 

både Natur og Miljø udvalget og Kommunalbestyrelsen afslået at 



undersøge om og hvordan kommunens skove skal indgå i de 

kommende NNP kun Enhedslisten var for forslaget. 

Kommunen barsler også med en ny Naturpolitik der skal vedtages 

i juni måned, vi har i den forbindelse deltaget i det borgermøde 

der blev afholdt i forbindelse med at politikken blev præsenteret. 

Det var slående at der i det materiale der blev fremlagt ikke blev 

nævnt jagt på noget tidspunkt, og vi har gjort opmærksom på 

hvor mange vi er der deler interessen for naturen med 

udgangspunkt i jagt.  Og vi har givet vores hørrigssvar til det 

udkast der ligge i høring. Mere om det ved Mogens Elleby der 

sidder i kommunens Grønne Råd senere. 

Vi deltager i ”Agerlandets fugle” der er et projektet hvor Dansk 

Ornitologisk Forening på Bornholm, Danmarks 

Naturfredningsforening på Bornholm, Danmarks Jægerforbund 

på Bornholm og Bornholms Landbrug & Fødevarer samarbejder 

for at gøre noget for fuglene som er gået meget tilbage de 

seneste år. Projektet løber til og med 2023 er finansieret af BRK´s 

Biodiversitetspulje og 15. juni fonden.  Foreløbigt er 8 landmænd 

gået ind i projektet deriblandt formand for Bornholms Landbrug 

& Fødevarer Lars-Ole Hjorth-Larsen hvilket jeg ser er meget 

positivt, der har desværre ikke været sår stor lydhørhed hos 

andre landboforeninger andre steder i landet, det er desværre et 

faktum at dyrelivet i det åbne land er meget presset. Vores 

landmænd er utroligt dygtige til at drive et effektivt landbrug, 

hvilket medfører at der ikke er meget insektliv eller ukrudt i vores 



marker mere og der er heller ikke så mange kreaturer på græs 

som tidligere, det kan være derfor at  dyrelivet svært ved at klare 

sig da dette er de primære fødekilder. I projektet forpligter de 

landmænd der deltager sig til at lave vibelavninger lærkepletter 

og agerhønsestriber i markerne. Og der bliver løbende over 

projektets løbetid lavet optællinger af antallet af fugle, til dette 

får vi god hjælp af vores dygtige hunde-koordinator Poul-Rikard 

Ebbesen.      

Tænker at man måske havde haft mere ud af at bruge de 888 

millioner der er afsat til at sætte hegn om de nye NNP, til i stedet 

at bruge dem på at give dyrelivet bedre vilkår ude i det åbne land. 

Jeg tror man kunne komme meget langt for dette beløb.   

        

Jagt-/Fiskeridag bliver den 17/10- 2021, vi håber bestemt på at vi 

får tilladelse af politiet i år, på den anden side af Coronaen. Husk 

der skal findes frivillige hjælpere vi skal have de unge kræfter i 

spil, det er den gamle garde der har stået for arrangementet i 

snart mange år og de er knap så friske og holdbare som de har 

været og for mange er det lidt for hårdt både at skulle stille op, 

deltage, og pakke ned igen.  

Vi skal have sat vores unge kræfter i spil, og jeg håber på at jeg 

kan overtale Christian Ritzau til at stille op som kandidat til 

posten som Nyjæger og Frivilligjagtprøve Koordinator.     



Jeg vil takke for det gode samarbejde hele vejen rundt 

medlemmer, jagtforeninger, koordinatorer, bestyrelsen samt 

Kommunen og Naturstyrelsen.  

 

Peter Loth Sejersen  


