
Referat 

 

Årsmøde Jægerråd Odense 

Torsdag, den 6. Maj 2021 kl. 19.00 i Odense Skydecenter. 

 

1. Valg af dirigent 

Rasmus.  

2. Valg af stemmetæller 

3. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke  

BJ Beretter: 

Coronas betydning for jægerrådes arbejde 

 

BJ orienterer om Jægerrådets sammensætning inkl. respektive 

poster og møder i 2020.  

 

Samarbejde med kommunen er på pause, da kommunen har aflyst 

alle møder pga Covid 19.. 

Morten Loubjerg (ML) arbejder stadig på duejagt på OK’s arealer, 

men det tager tid og Corona går bremser processen. Det er vist sig 

at Kommunen lejer jagtret ud på deres arealer hvilket er positivt.  

 Det er til gengæld for at vi reguleret råger og måger.  

Der er åbnet for kørepenge til reguleringsjægere. Dog har det vist 

sig administrativt tungt, pga kommunens krav til udfyldning og 

dokumentation og et system der er svært at forene med GDPR 

reglerne.   



1202 reder, 970 unger er reguleret. Stigning primært begrundet i at 

Hollufgård var med i 2020. 2 år. 56 deltagere i rågeregulering i årets 

løb.  

Er er kommet en del nye jægere på holdet og især unge fra SAJ har 

vist interesse.  

Generel fremgang i rede antal og stadig flere kolonier vi bliver bedt 

om at hjælpe med. 

Som nyt initiativ er der lavet et google kort hvor alle kolonier bliver 

registret på, samt angivet om der er reguleringstilladelse. Det gør 

det muligt for den enkelte jæger at tjekke om en observeret koloni 

allerede er registreret.  

Link til rågekolonier: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1MkN25FmgsTNSdO5qCY-

igq4gAnNwV07a&usp=sharing 

 

 

 

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning 

2020: 

▪ Formand Bert Jessen Odense Jagtforening  

▪ Grønt Råd Rasmus Blaaholm Nielsen SAJ – Er stoppet så erstatning 

skal findes.  

▪ Næstformand Svend Nielsen  Allerup,Thorup og Birkum Jagtforening  

 

5. kun i valgår 

 

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet den 18. 

September 2021 i OCC.  

Der er i alt 3 pladser til jægerråd Odense ud over 

kredsbestyrelsesmedlemmet Bert Jessen. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1MkN25FmgsTNSdO5qCY-igq4gAnNwV07a&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1MkN25FmgsTNSdO5qCY-igq4gAnNwV07a&usp=sharing


 

Følgende havde tilkendegivet interesse for at deltage på 

repræsentantskabsmødet: 

▪ Svend Nielsen (Allerup,Thorup og Birkum Jagtforening) 

▪ Rasmus Kristensen (Højby Jagtforening) 

▪ Kim Schroll Nielsen (Brændekilde-Bellinge Jagtforening) 

▪ Michael Henriksen (Odense Jagtforening) 

▪ Morten Laubjerg (Fangel jagtforening) 

 Og der blev derfor afholdt en valghandling på mødet.  

Dem med flest stemmer blev: Rasmus, Michael og Morten.  

Til suppleanter indstilles Kim og Svend 

7. Grønt Råd. 

Rasmus er stoppet som grøntråds medlem og der skal findes en ny. 

8. Indkomne forslag  

a. Debat omkring indberetning af fuglevildt 

b. Jagten under pres- Hvad ønsker du af DJ som organisation? 

Der diskuteres lovgivning. DJ skal forsøge at sikre der ikke 

laves lovgivning som kan ramme den enkelte jæger 

uforholdsmæssig hårdt. Fx som det ses ved køb at ulovlige 

knive over internet som kan koste våbentilladelsen.  

Lige nu er det aktuelt med forslaget til lovgivningen om at det 

skal koste jagttegnet at skyde fredet vildt. Flere er nervøse for 

denne lov da der især på fuglevildt kan ske fejl uden at det er 

bevidst.  

 



9. Orientering fra kredsformanden ved næstformand Ove. Ove giver 

samtidig information fra HB da Ejgil er til årsmøde i Svendborg. og 

derfor er punkt 10 dækket under dette afsnit.  

Turbulent 2020 

3 udskiftere i kredsbestyrelsen  

Kredsformanden har trukket sig  

Der skal nu vælges Kredsformand. 

Der skal vælges en HB-suppleant. 

Corona har medført aflysninger af store arrangementer i 2020. 

Jagt & Outdoor i OCC aflyst. 

Dyrskuet aflyst. Hvad DJ skulle af været aktiv. 

 Aktiviteter kommer stærkt tilbage i 2021 dog er dyrskuet aflyst. 

Game Fair Brahetrolleborg afholdes 6-8 august. 

Der er sked opdatering af forretningsorden og jægerråd udpeger nu 

suppleant til kredsbestyrelsesrepræsentanten.   

 

I HB diskuteres der ny struktur. Skal der være en kreds i fremtiden 

eller kun jægerråd. Skal jægerråd nedlægges og foreningerne være 

direkte under kredsen.?? 

Udsætningsforliget er kommet af et politisk fokus på udsætninger.  

Desværre er registrering af udsætninger mangelfuld. Udsætning af 

gråanden er under pres. Især da der skydes langt flere gråænder 

ende der registreres udsat.  

Jægerne er under pres og bliver i flere sammenhænge ikke betragtet 

som en rigtig grøn organisation, men nok mere som en 

brugergruppe der går i grønt tøj.  

 

 

10. lagt sammen med 9 

11. Eventuelt 



Alkoholpolitik til debat i DJ. Kan være en ide at starte debatten i 

foreninger/skydebaner.  

Blyfri Ammunition til riffel bliver et krav. Kravet gælder ikke 

randtændingspatroner (salonriffel). Kan være en ide få lift fokus på det i 

foreningerne. Der er flere i kreden med en del erfaring med blyfri som 

kan vejlede.    

 

  

 


