
 

 

 

Jægerråd 
Odense 

Emne: Bestyrelsesmøde 
Dato: 21. oktober 2020 Tid: 19.00 – 21.00 
Sted: Videomøde  
Mødeleder: BJ Sekretær: BJ 

 

Kredsbestyrelse / HB 

Init. Navn Jagtforening/ Ansvar 

BJ Bert Jessen Odense Jagtforening/JR For-
mand/Kredsbestyrelsesmedlem 

+ 

NB Niels Block Agedrup Jagtforening - 

SN Svend Nielsen Allerup,Thorup og Birkum Jagtforening/ 
JR Næstformand 

+ 

ML Morten Loubjerg Fangel Jagtforening/Duejagt Odense 
kommune 

- 

RK Rasmus Kristensen Højby Jagtforening + 

RBN Rasmus Blaaholm Nielsen SAJ/ Grøntråd - 

KSN Kim Schroll Nielsen Brændekilde-Bellinge Jagtforening + 

PFH Per Fischer Hansen Trøstrup-Korup Jagtforenign - 

TP Torben Pedersen Stige Jagtforening - 

JIS John Ingemann Sørensen  Odense Jagtforening + 

    

    

    

    

 
   JR = jægerråd, + = deltager, - = fraværende 

 
 
 

Referat 
 
Pkt. 01  Status siden sidst v/ BJ 
Velkommen til alle. Det er længe siden der er afholdt møde. BJ er ret presset på jobfronten samt privat.  Der 
har ikke været efterspurgt møde fra medlemmerne, men jeg mener der er et behov nu.  
Pga. af den nuværende Coronasituation har jeg valgt at mødet skal være via video.  
Det er modtaget 2 afbud til mødet, men desværre er der flere som ikke deltager af uvisse årsager. Sekretær 
mangler, BJ skriver selv referat.  
 
Coronatiden sætter sit præg på arbejdet i DJ. Der er afholdt en del Webinar om forskellige emner. Disse kan 
genses her: https://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/webinarer/  
 
Mødet i jægerforum med Naturstyrelsen blev aflyst pga. corona situationen. Det er ukendt hvornår et nyt 
møde kan afholdes, og af den grund usikkert om og evt. hvornår, der kan afholdes jagter på deres arealer. 
 
Vildudsætningskursus i Kolding blev aflyst pga. for få deltagere. Det er et område man bør have fokus på, bl.a. 
fordi Naturstyrelsen har været på 19 kontrolbesøg, og ingen steder var alt i orden.  

https://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/webinarer/


 

 

Derfor opfordres der igen til at man sikre, at man har orden i sin dokumentation når man arbejder med ud-
sætning af fjervildt. Se: https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/natur-og-vildtpleje/bestandpleje/ud-
saetning/film-om-udsaetning/  
 
Der er nogle dårlige sager med havørne og rød glente, der er blevet forgiftet. Der er noget vi  DJ tager stærk 
afstand fra. BJ er blevet kontaktet af pressen om den konkrete sag, hvilket viser at der bliver set på jægeren.  
 
Mårhund: 
Der er sat 6 + 1 judas mårhunde ud på Fyn. Der er uddannet 25 mårhunde-reguleringsjægere i februar 2020 
på Fyn. Det rejste en lille debat om, at det er vigtigt at være opmærksom på, at de uddannede jægere de fakta 
har tid og mulighed for at løse opgaven.  
Frygten er, at hvis mårhunden får sig etableret på Fyn, og begynder at yngle, så bliver opgaven nærmest umu-
lig at løse. Derfor vigtigt med en aktiv og kontinuerlig indsats nu.  
Alle medlemmer opfordres til at være opmærksomme og melde ind hvis der er mistanke om mårhund.  
I den forbindelse blev det anbefalet, at der etableres baitpladser så mange steder på Fyn som er relevant. Bait-
pladser vurderes at være en effektiv metode til reguleringen af mårhund, og baitpladser er tillige let at over-
våge med henblik på at nedlægge det uønskede dyr. 
Det er relevant at drøfte spørgsmålet om mårhunde i Grønt råd, så der både sikres information om problemet, 
og opbakning og adgang til regulering på alle relevante områder, herunder kommunale områder. 
 
 
OCC er udsat til 2022.  
 
Processen med Brahetrolleborg Game Fair går i gang nu.   
DJ har ansvaret for arrangementet, og kreds 5 hjælper til så meget det er muligt at finde folk til. Meld gerne 
tilbage hvis i her nogle der er interesseret.  
 
Kredsens buekoordinator Steffen Jensen har ønske om, at der kan afholdes bueprøver på Fyn. Og ser gerne at 
der kan etableres flere træningssteder for buejægere på Fyn. Måske dette vær et emne der skal snakket om i 
jagtforeningerne.  
 
Kredsen arbejder i indkøb af Nikkedukke til kastemaskine på skydevognen. Evt. etableres der en skydevogn 
mere.  
 
Kredsen besidder et laser skydningsanlæg. Der er lejes gennem Tonny Mikkelsen. 
 
Peter Bisgaard, Kerteminde Jægerråd, overtager opgaven som DJs medlem i friluftsrådet Nord.  
 
Hvad sker der eller i kreds5: 

Fåborg-Midtfyn 
 

Fortsat arbejde med problematikken om muslingeskrab. Der er sker involvering af DJ og 
Friluftsråd Syd. 

Nordfyn 
 

Forhold om Natur 2000 område er sendt rundt til alle i jægerrådet, men der har ikke 
været tilbagemeldinger endnu.  
DOF har i sit høringssvar det synspunkt, at man ønsker forbud mod jagt på natur 2000 
områder. Det er vigtigt med kvalificerede høringssvar, når jægerne skal forfægte vores 
interesser. 
En problematik om en midlertidig ophævelse af fredning, så der kan ske regulering og 
jagt på Æbelø på Dådyr.  

Svendborg 
 

Fokus på etablering af et nyt stort skovområde, herunder om der kan etableres adgang 
for jæger til fx skydetræning, hundetræning m.v. 
Årsmøde i jægerrådet er den 21. januar 2021. 
Der er et godt samarbejde og god dialog i jægerrådet med relevante interessenter. 

Assens 
   

Henvendelse fra Naturstyrelsen om et vildtreservat, men vi kunne ikke deltage.  
Og en henvendelse om omlægning af vej til et sommerhusområde, som vi ikke vurderede 
var så relevant for os at gå ind i. 

Kerteminde 
 

Er startet på øget information til jagtforeningerne i jægerrådet, med oplysning om det 
der foregår i både i kredsen, i forbundet, og på det folkeoplysende område i kommunen.  
Det sker ud fra den hypotese, at god og relevant information, et en grundforudsætning 
for at få folk til at blive involveret, engageret og deltagende i opgaverne. 

Middelfart 
 

Årsmøde i jægerrådet er den 5. januar 2021.  
Arbejder på at afholde et mårhundekursus. 

https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/natur-og-vildtpleje/bestandpleje/udsaetning/film-om-udsaetning/
https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/natur-og-vildtpleje/bestandpleje/udsaetning/film-om-udsaetning/


 

 

Henvendelse fra kystdirektoratet om etablering af en fugle ø. 
Nyborg 
 

Der har været få aktiviteter pga. corona, både i jægerrådet og i jagtforeningerne, hvor 
bl.a. flugtskydning blev udsat, og der har fx ikke være holdt afslutning. 

Ærø Ikke noget nyt, men der skal kikkes på særfredning. 
  

 
 
Pkt. 02  Nyt fra de forskellige medlemmer og udvalgsposter 
 
RK: Har gang i flugtskydning. Generalforsamling skal afholdes.  
25/11-2020 -pølsemageraften. Planlagt mårhundefordrag med Hans Nielsen.   
 
KSN: Mange aflysninger pga corona. Uvished om flugtskydningsbanens fremtid. Baltic Pipe skal gå gennem 
skydebanen og det kræver noget af banen flyttes. Dette udløser krav om ny miljøgodkendelse. DJ rådgiver er 
inddraget.  
Gør brug af skydevogn.  
 
JIS: Fuldt blus på skydebanen. Der arbejdes i sammenlægning af flugtskydeforeningen FFF og Odense jagtfor-
ening, muligt krav om vedtægtsændring. BJ kontakter Benny for opdatering.  
 
SN: intet nyt.  
 
 
 
Pkt. 03 Repræsentantskabsmøde og formandsvalg 
 
Et godt repræsentantskabsmøde hvor Claus blev genvalgt med et markant flertal bag sig. Kreds 5 havde stillet 
forslag i forbindelse med strukturdebatten, som stort set i sit hele blev nedstemt. I stedet blev elementer af 
forslaget fra kreds 6, og stort set hele HB’s forslag vedtaget.  
Vi afventer at høre mere om hvordan DJ påtænker at arbejde udmøntning af principforslagene til ny struktur i 
praksis, og hvilken gruppe der peges på som deltagere i dette arbejde. Det formodes at de konkrete forslag til 
strukturændringer skal behandles og vedtages på næste repræsentantskabsmøde, der afholdes den 19. juni 
2021. 
 
 
Pkt. 04 Reguleringsindsats i Odense kommune v/ BJ 
 
Samarbejdet med Odense kommune om regulering af måger og råger forløber fint. Der er på rågeholdet man-
det op især med medlemmer fra SAJ og holdet tæller nu 56 medlemmer. Der er totalt reguleret 970 Råger i 
2020 hvilket er en fremgang på ca. 40%. En del af denne fremgang skal tilskrives at der i år er reguleret på 
Hollufgård.  
DOF har nedlagt protest over regulering på Hollufgård da men ikke mener der er bebyggelse i nærheden af 
kolonien og der ikke er indløber kommunen nogle klager fra beboer i området. Det er derfor besluttet at 
Hollufgård ikke indstilles til regulering i 2021.  
 
Efterspørgslen på mågeregulering er stigende. Der er dog modstand fra DOF over at for mange af dem bekæm-
pes med beskydning. Netop beskydning har vist sig mest effektivt.    
 
 
Pkt. 05 Retningslinjer for regulering v/ BJ 
BJ rejser forslag om, at man som deltagere i reguleringsindsatsen i Odense kommune, som er koordineret af 
DJ skal være medlemmer af DJ.  
BJ har oplevet efter overtagelse af koordinatorrollen med rågeregulering, at det har været lavet særaftaler med 
at visse folk har kunne deltage i regulering uden af være medlem. Dette har medvirket til splid blandt andre 
deltagere. BJ ønsker rene linjer fremadrettet.  
Forslaget blev vedtaget.  
 
 
Pkt. 06 Årsmøde v/ BJ 
Sidste frist for rettidig afholdelse af årsmøder er den 24. februar 2021.  
Årsmøderne skal offentliggøres i bladet jæger senest 4 uger før mødet. 



 

 

 
Fastsat til 20/1-2021  kl. 19.00 – 22.00 i Odense skyttecenter kærbymose.  
BJ sørger for annoncering i Jæger. Lokale er booket, der aftales nærmere omkring forplejning.  
 

Der er lavet aftal med Politisk chefkonsulent Morten Sinding-Jensen fra DJ, som vil komme og holde et ind-
læg. Desuden deltager HB medlem Ejgil Jensen og Kredsformand Hans Nielsen 

 
 
  
Pkt. 07  Tilskudsordninger 
Det vil i det nye år komme en pulje med midler der kan søges af jagtforeningerne i kreds5. Hermed en opfor-
dring til at begynde at tænke i eventuelle projekter, som man mangler støtte til.  
Ved sidste udbetaling blev der givet et pænt støttebeløb til etablering af vildsvineskydebane i Svendborg.  
   
 
Pkt. 08 Indkommende forslag 
NIL 
 
Pkt. 09 Næste bestyrelsesmøde  
Næste møde afholdes i forbindelse med årsmødet. Bestyrelsen mødes kl 18.00.  
 
Pkt. 10  Andre emner 
Kredsårsmødet er torsdag den 4. marts 2021. 
 


