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1. Velkomst v/kredsformanden Hans Henrik Lund-Madsen. 

Kredsformanden bød velkommen og rettede en særlig tak til formand Claus Lind 
Christensen (CLC), direktør Karen Friis (KF) samt vildtkonsulent Henrik Jørgensen (HJ) for 
at deltage. 82 deltagere 
 
Derudover så takkede han Egedal jagthornsblæsere, som blæste mødet i gang på 
smukkeste vis. 
 
Han orienterede om de praktiske ting i forbindelse med Covid19 samt hvordan dagen 
skal foregå. 
 
Herefter rejste vi os for i stilhed at mindes de jagtkammerater, som vi har mistet i årets 
løb. 
 

2. Valg af dirigent 
Kredsbestyrelsen indstillede Stig Egede Hansen (SEH), som herefter blev valgt af 
forsamlingen. 
Dirigenten konstaterede, at mødet er indkaldt korrekt, samt at pkt. 8 – Indkomne 
forslag – udgår, da der ingen forslag er stillet. 
 

3. Valg af referent 
Kredsbestyrelsen indstillede Charlotte Bak, som herefter blev valgt af forsamlingen. 

 
4. Valg af stemmetællere 

Dirigenten valgte, at den yderste mand på borde 2, 4 og 5 blev stemmetællere. 
 
5. Orientering om kredsens virke v/ kredsformanden 

Hvilket år…what a year… 
Jeg vil starte min beretning med en hyldest, en hyldest til alle de frivillige i vores 
foreninger, i jægerrådene i vores kreds, og i DJ, som hver dag sørger for at alting 
fungerer, og som kæmper for vores sag. I er grundstenene til at vi kan alt det vi gør. Jeg 
vil derfor bede forsamlingen om at rejse sig. Lad os give de frivillige og hinanden en 
applaus samtidig med at vi lige nikker anerkendende til sidemanden både til højre og 
venstre for en selv. Og siger tak for indsatsen.  
Jeg var jo næsten ikke kommet hjem fra sidste års kredsmøde d. 8.3.2020 før Danmark 
lukkede ned. Vi husker nok alle tydeligt d. 11.3.2020 hvor statsministeren tonede frem 
på skærmen. Ingen havde nok troet at det skulle blive en virus der lukkede landet ned, 
og bragte os i nærmest undtagelsestilstand.  Ja stort set hele verden. Men vi har nok alle 
lært en del om virus om hvordan det hurtigt kan påvirke vores hverdag og liv. Gad vist 
om vi nogensinde vil kramme hinanden på samme måde som før. Vi tænker nok mere 



over måden vi er sammen på i fremtiden. Således startede min periode som 
kredsformand.  
Jeg sagde sidste år, at jeg ville nyde dagen hvor jeg blev valgt, og derefter trække i 
arbejdstøjet. Men det blev på en lidt anden måde, og med nogle andre opgaver end jeg 
havde tænkt. 
 
Jeg startede således med at måtte aflyse det første planlagte kredsbestyrelsesmøde d. 
17/3 på ubestemt tid, og derfor lykkedes det først at få konstitueret kredsbestyrelsen d. 
15. juni 2020.  
Kredsbestyrelsen bakkede op om myndighedernes, og DJs anbefaling, og aflyste alle 
aktiviteter i regi af kreds 7.  
Og faktisk så har det været meget begrænset hvad der har været afholdt af aktiviteter i 
vores kreds siden, selvom vi igennem året har set periodevise lempelser af Covid19 
restriktionerne. Det har ikke været muligt at komme helt op i gear endnu. Men heldigvis 
er vi på rette vej, og forhåbentlig skal vi ikke have alle de restriktioner på de kommende 
jagter i efteråret som vi havde sidste år. 
 
Når man fratages muligheder, så finder man ofte hurtigt nye veje og måder at gøre ting 
på. Således har vi haft en stejl og positiv indlæringskurve i at mødes via net-baserede 
løsninger, og vi har set muligheden i at tilegne os viden og læring gennem webinarer. 
Mange har nok fået udvidet deres horisont på dette område, og hvem vil nu undvære 
denne alternative mulighed for at mødes og lære. Ja nogle ligefrem foretrækker denne 
form da man så undgår meget spildtid på landevejen. Men vi skal ikke undervurdere 
værdien i at mødes fysisk, så det ene skal ikke udelukke det andet, men hver ting til 
rette tid. Jeg er personligt utrolig glad for at vi i dag igen kan mødes fysisk, og jeg er 
sikker på at alle her har det på samme måde.  
 
Det kan godt ske at der har været lavt blus på aktiviteter i kredsen det seneste år, men 
vi har i kreds 7s kredsbestyrelse bestemt ikke ligget stille. 
Vi har i årets løb afholdt 7 KB-møder. Og jeg vil gerne takke bestyrelsen for dels at have 
taget godt imod mig som kredsformand, og for det gode konstruktive samarbejde der 
har været i årets løb. Vi har sammen skabt forandringer og sat en ny retning for hvordan 
vi arbejder. Vi er ikke i mål, for der vil blive ved med at møde os nye udfordringer, men 
vi er kommet godt på vej. Dette er også blevet bemærket i organisationen, vi bliver nu 
budt ind til samarbejde, og er ikke kun klassens irriterende dreng.  
Vi er bl.a. blevet budt ind i markvildtindsatsen og i forhold til DJs nye strategi. Begge 
områder skal vi høre nærmere om senere i dag, da der vil komme et indlæg, og jeg vil 
derfor ikke komme nærmere ind på disse men blot sige at jeg er glad og stolt af 
kredsbestyrelsens tilgang og opbakning til det vi har arbejdet med igennem året.  
Jeg kan fortælle at vi i kredsbestyrelsen i marts modtog melding fra Tonny Clare’n   
kredsbestyrelsesmedlem fra distrikt 2, at han ønskede at trække sig fra sin post. Det 
havde ikke noget med kredsbestyrelsen at gøre, men af andre årsager. Der er derfor en 
plads ledig i kredsbestyrelsen i distrikt 2, så jeg håber at vi ved valg til KB senere kan få 
denne besat. 
 
Vi har i årets løb kunne byde velkommen til 4 nye jagtforeninger i vores kreds, Gentofte 
Jagtforening, Sankt Lapua, Samfundsvidenskabelig Jagtforening 
v/Københavnsuniversitet og Hunters Game. Vi har også kunne byde velkommen til et 



nyt Jægerråd i Gentofte. Endnu engang velkommen i vores kreds til jer alle, jeg og 
kredsbestyrelsen glæder os til det fremtidige samarbejde, og glædes over at vores kreds 
udvikles positivt.  
(PowerPoint Nøgletal) 
Vi er nu i kreds 7 – 26 jægerråd – 91 jagtforeninger – 12.553 medlemmer og 14.178 
medlemskaber (medlemstallene opgjort pr 1.10.2020)  
Vi har mistet 298 medlemmer, men når vi trækker antallet af de manglende kursister 
som vi normalt har tilgang af ca. 130 har vi færre det seneste år, og når vi trækker de 82 
seniormedlemsskaber hvor personer enten ikke går på jagt mere eller er gået bort, så er 
tallet ikke længere så skræmmende. Men det er stadig en udfordring som vi tager 
alvorligt, og vi har alle en opgave i at vi får flere med i vores fællesskab, så vi får en 
større stemme når vi skal påvirke jagtens sag i den retning som vi jægere ønsker den.  
 
Vi må jo sige at jagten og jægerne er presset mere end nogensinde før da især det 
politiske billede har ændret sig samt tidsånden i samfundet. Det kan ikke siges tydeligt 
nok. Vi skal have fortalt politikerne, og befolkningen, hvad vi jægere mener og hvordan 
vi kan være en del af løsningen på naturkrisen uden at vi mister retten til at gå på jagt. 
Brug derfor jeres stemme, og jeres muligheder både i jægerrådene men også som 
enkeltpersoner. Deltag i debatten her op til kommunal og regionalvalget i november. 
Det er vigtigt at vi kender partiernes valgprogram og følger med i de områder som kan 
påvirke vores interesser som jægere. Vi har jo det seneste år set eksempler på at hvis vi 
ikke har fokus konstant, så opdager vi sagerne for sent.  
Jeg ved at Claus vil komme ind på dette område i sit indlæg da jeg har bedt ham bl.a. at 
tale om fredningssager, Naturparker og om udsigten til de høje hegn i Danmark. Her kan 
vi jo i vores område blot nævne de sager som er kommet i år indenfor disse områder, 
Tempelkrog Nord ved Holbæk, Gribskov, Veddinge Bakker og Skamlebæksletten og 
senest Kattrup Vildnis, samt de områder som er i spil i fremtiden Bidstrup Skovene, 
Hammermølle Skov & Teglstrup Hegn, Melby Overdrev og Tisvilde Hegn, Øresund og 
Vestamager.   
 
Jeg vil benytte lejligheden her til også at ønske vores formand i DJ, Claus Lind 
Christensen, tillykke med genvalget på repræsentantskabsmødet i september 2020. Det 
var en sikker sejer, og selvom du er garvet og rutineret i det virke, så mangler der vist 
ikke udfordring på posten tiden. Så god arbejdslyst og tillykke. Vi er i kreds 7 klar til at 
kæmpe sammen.  
 
På repræsentantskabsmødet i september deltog kreds 7 med 54 mandater. Vi havde 61 
pladser. Der kan være mange årsager til at man ikke kan komme, men at nogle bare 
bliver væk uden at give besked, så vi ikke har mulighed for at sende en anden delegeret, 
det er ikke ok. I fremtiden vil det derfor være sådan, at man ikke som person bliver 
tildelt en plads som delegeret hvis man året før er udeblevet uden afbud.  
Vi så ved sidste års repræsentantskabsmøde et forslag falde med bare en stemme, det 
kan med andre ord have afgørende betydning at man møder op.  
 
Jeg vil også benytte lejligheden til at ønske Kirsten Skovsby tillykke med valget til 
bestyrelsen i Friluftsrådet, samt udpegningen til ministerens arbejdsgruppe for 
Nationalparker. Du er flyttet ud af vores kreds, og har netop overdraget 
formandsposten i Asminderød Grønholt Jagtforening, men du sidder stadig i bestyrelsen 



for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, så vi har stadig glæde af dit virke, dine input 
og din person. Tak for det. 
 
Vi har i dag besøg af Vildtkonsulent Henrik Jørgensen fra Naturstyrelsen Midt og 
Vestsjælland. Jeg vil benytte lejligheden til at takke Naturstyrelsen for samarbejdet og 
bede om at du tager en hilsen med hjem til organisationen. Det er jo altid dejligt når 
jægere får mulighed for at komme på jagt på statens arealer. Desværre måtte alle jagter 
aflyses sidste år, bortset fra en riffeljagt for ny-jægere, men vi håber på mere normale 
tider i år. Der samarbejdes på flere områder f.eks. om skadevoldende vildt. Nu er vi jo 
spændte på om mårhunden snart bliver en del af denne indsats. 
(PowerPoint: Har vi fået Mårhund på Sjælland) 
Som det ses af det billede der er taget d. 25.4.2021 vest for Herfølge her på Sjælland, så 
er der grund til at holde øje med om mårhunden er kommet hertil. For er det mårhund 
på billedet eller ikke, bedøm selv. Der er mig bekendt ikke kommet nyt som kunne 
bekræfte mårhund på Sjælland efterfølgende.  
 
Vi har i vores kreds en hel stribe koordinatorer som året rundt gør en kæmpe indsat. De 
har hver især skrevet en beretning om deres virke som er tilgængelig på kredsens 
hjemmeside. Det er ikke planen at hver koordinator skal herop og berette om året, men 
hvis der er spørgsmål til beretningerne, så må de gerne stilles efter min beretning her. 
De fleste koordinatorer er til stede og kan besvare spørgsmål.  
Jeg vil nu fremhæve noget af det der er sket i årets løb. Men som alle ved, så har der 
generelt været mange aflysninger i år. Dette har dog ikke gjort at koordinatorerne ikke 
har haft travlt, tvært i mod, så han mange ting skulle planlægges, flyttes og 
genplanlægges i håbet om at kunne afvikles, men er oftest endt med en aflysning.  
Jeg kommer ikke til at fremhæve alle, men vil her sige jer en stor tak for jeres indsats. 
 
Jeg vil gerne bede koordinatorerne rejse sig når jeg nævner dem for at de 
tilstedeværende i dag kan se hvem i hver især er. Jeg vil så samtidig fremhæve det som 
jeg har valgt at tage med i min beretning fra de forskellige områder. 
 
Hunde Koordinator Kresten Henriksen – bedes rejse sig 
I hundeverdenen nåede der kun at blive afholdt nogle få prøver i årets løb, men man har 
i aktivitetsudvalget brugt tid på at finjustere test og prøver. Derudover kan man læse i 
diverse referater at der lægges op til en opdatering af hundeområdet i DJ hvor ændrede 
arbejdsgange og udvidet samarbejde skal i spil.  
Det bliver spændende at følge den proces i det videre forløb. DJ har ansat en ny 
forbundsinstruktør i kreds 7, vi byder velkommen til Christian Jakobsen fra Skovbo 
Jagtforening. 
 
Jagthorns Koordinator Torben Clausen – bedes rejse sig 
Hos jagthornblæserne har alle prøver og mesterskaber været aflyst, og træning er det 
heller ikke blevet så meget til da skoler og foreningslokaler har været lukket ned. Nogle 
ildsjæle tog initiativ til at lave fælles træning via nettet, så jeg, så her har man også 
fundet nye veje at mødes på. Og træning skal der til hvis det skal lyde godt, og derfor 
bliver de næste duelighedsprøver og mesterskaber nok også først afholdt i 2022. 
 



Nyjæger og Frivillig jagtprøve Koordinator – Ole Hansen (har desværre måtte melde 
afbud til mødet i dag). 
Det har været et vanskeligt år for vores kursister og ny-jægere. Alle frivillige jagtprøver 
har været aflyst i 2020, og af aktiviteter for ny-jægerne har der kun været afholdt en 
riffeljagt på Jægerspris Skydeterræn. Også her med begrænsning i deltagerantal. Dem 
som fik mulighed havde til gengæld en rigtig god dag. Kreds 6+7 har den sidste del af 
året samarbejdet om tilblivelsen af Hunting Skills. Vi skal senere i dag høre nærmere om 
dette spændende arrangement. Jeg vil dog i dag sende en opfordring til alle ude i 
foreningerne om at være ekstra opmærksomme på hvordan vi kan hjælpe de kursister 
og ny-jægere videre som har været igennem dette år, således at vi ikke mister en årgang 
af nye jægere. Og kredsen vil selvfølgelig bakke op hvis der er behov. 
 
Bue koordinator Per Jepsen – bedes rejse sig (deltog ikke) 
På bueområdet ser vi nye baner dukker op. Det er dejligt at se at interessen for denne 
intense jagtform er stigende. Og på det organisatoriske plan sker der en masse i forhold 
til den forestående fusion mellem FADB og DJ. Også her går vi en spændende tid i møde.  
Reguleringskoordinator Jan Sørensen – bedes rejse sig 
På reguleringsområdet yder nogle folk stadig en stor indsats rundt i vores kreds. Dette 
vigtige område skal vi holde fast i da vi hjælper borgerne og dermed styrkes jægernes 
image. Desværre har vi stadig en udfordring med at flere kontaktpersoner fra 
foreningerne melder sig til koordinatoren. Det er svært at skaffe folk til at klare 
opgaverne hvis man ikke har netværket at sende opgaverne ud til. Jeg vil derfor igen 
opfordre til at man ude i jægerrådene og foreningerne for meldt nogle 
kontaktoplysninger ind til koordinatoren.  
Riffelkoordinator Allan Petersen – bedes rejse sig (deltog ikke) 
Riffelområdet har ligeledes været præget af aflysninger gennem året, således også 
Feltskydning i Jægerspris i 2020, som jo ellers i kreds 7 er en af de store arrangementer. 
Der er nu blevet indført et obligatorisk riffelskydeforløb som aspiranter til riffelprøven 
skal have gennemført før prøven. Jeg har ladet mig fortælle at dette ser ud til at have 
haft en positiv virkning på beståelsesprocenten. Der er stadig udfordringer i forhold til 
samarbejdet med Forsvaret da vi ikke ved om de nuværende priser på baner og terræn 
forbliver gældende, eller om der er stigninger på vej. Derudover udfordres vi lige nu af 
yderligere krav i forhold til hvorledes deltagere skal registreres i forsvarets system når 
de deltager i skydninger. 
 
Flugtskydningskoordinator Torben Broløs – (Torben er ikke til stede i dag da han afvikler 
kvalifikationsskydning i dag). 
På flugtskydningsområdet meldes der om at beståelsesprocenten til skydeprøven hos 
aspiranterne er lav. Mange er ikke godt nok forberedt, og det ses tydeligt hos dem som 
har taget jagttegn på weekendkursus. Heldigvis er flere foreninger begyndt at tilbyde 
undervisning i skydning forud for prøven, så det er glædeligt. Der har været færre 
prøver og med mange restriktioner. Alle kvalifikationsskydninger og 
mesterskabsskydning blev aflyst i 2020. Forhåbentlig for første, sidste og eneste gang 
det sker. Jagtforeninger med skydebaner har været hårdt ramt det seneste år grundet 
Corona og deraf manglende indtjening, så en opfordring skal her være. Kom ud og skyd 
nu hvor banerne er åben igen. 
 
 



Kursuskoordinator Charlotte Bak – bedes rejse sig 
På kursussiden er der taget initiativ til et samarbejde med kreds 6. Vi ser ind i mellem 
kurser der må aflyses grundet for få tilmeldte, og dette samarbejde kan måske gøre at 
de alligevel kan gennemføres. De kurser som vi ved er svære at få tilmeldte nok til 
forsøges planlagt til afholdelse på midt Sjælland, således at der bliver bedre mulighed 
for at få dem fyldt op. Igen skal lyde en opfordring til at tilmelde sig DJs lederuddannelse 
som er gratis for medlemmer i DJ. 
 
Formand for kreds 7s Natur & Vildtpleje udvalg Lars Ehrendvärd Jensen – bedes rejse 
sig. 
Vi har i kreds 7 oprettet en nyt udvalg som hedder Natur og Vildtpleje. Vi ser et behov 
for at være med til at skabe mere og bedre natur i det åbne land for at vi som jægere på 
sigt kan få bedre mulighed for at gå på jagt. Det er i tråd med den grønne politiske 
dagsorden og vi ser os jægere som en del af løsningen på denne naturkrise i forhold til 
vildtets levesteder. Jeg vil ikke komme nærmere ind på dette tiltag da Lars Jensen, som 
kredsbestyrelsen har valgt til formand for udvalget, vil give et indlæg senere i dag.  
 
Strand og Havjagt koordinator Christian Raunstrup – bedes rejse sig 
Strand og havjagtkoordinatoren har trods Corona haft et forholdsvis travlt år. Ikke 
grundet formidlingsaktivitet, men fordi at kreds 7 er med i flere projekter som bl.a. er 
med til at skaffe mere reel viden og data om fuglevildtet. Især edderfuglen har været i 
fokus det sidste år hvor både projekt om vægtobservationer, projekt om yngleshelters 
for at beskytte edderfuglenes æg, og tællinger af de ynglende edderfugle har været 
gennemført. Spændende projekter som bidrager til det vi som jægere generelt skal være 
bedre til, nemlig indsamling af reelle data om de levende bestande. Der er også blevet 
dannet et netværk af foreninger for jægere med interesse for strandjagt. Her kan 
udveksles erfaring, holdninger og vidensdeling. Der er lagt op til at mødes til aktiviteter 
på tværs af foreninger, så det bliver spændende at følge om det er en måde at bringe 
jægere med en særlig interesse tættere sammen på.  
 
Hjortevildtgruppeformændene Nicolaj Pedersen og Henrik Wad Jørgensen – bedes rejse 
sig. 
Fra vores hjortevildtgruppeformænd lyder det. At Henrik Jørgensen er blevet genvalgt til 
posten i hans område for de næste 3 år, et tillykke skal lyde herfra. Vi har i årets løb 
styrket samarbejdet på tværs af kreds 6+7 på flere områder. Bl.a. indenfor hjortevildtet. 
Der blev således holdt et uformelt fællesmøde i oktober 2020 hvor 
hjortevildtgruppeformændene, kredsformænd og de 2 HB-medlemmer deltog. Der blev 
drøftet mange ting, og vi fik bragt os tættere i samarbejdet. Vi ser nu frem til at mødes 
igen.  
Som de fleste ved så har der været meget debat gennem året vedr. hjortevildtet. 
Arealkrav og samforvaltning er de ord der har været gennemgående. DJ står udenfor 
indstillingen om arealkravet i Vildtforvaltningsområdet, og har i stedet lagt op til at 
arbejde med frivillig samforvaltning over skel. Vi mener at bestande skal forvaltes på 
bestandsniveau og ikke på ejendomsniveau. Arealkravet kommer vi ikke udenom da det 
har flertal udenom DJ, men det bliver spændende at følge de alternative løsninger der 
arbejdes på i forhold til frivillig samforvaltning i projektområder. 
Der meldes om at kron- og dåvildt bestanden formentlig trives og er i udvikling da vi ser 
afskydningstal der er 5 % større for dåvildtets vedkomne end året før, og 20 % større for 



kronvildtet. Desværre er der også eksempler på mindre ejendomme med end dog 
meget høje afskydningstal og med en stor andel af hjorte. Dette gavner ikke et 
samarbejde på tværs af skel og heller ikke jægernes image. Det er jo desværre sådanne 
eksempler som er generator for at indføre nye tiltag som f.eks. arealkravet.  
I Nordsjælland har Sonny Persson givet stafetten videre til Nicolaj Pedersen pr. 
1.11.2020. Jeg vil benytte lejligheden til at sige en stor tak til dig Sonny for din kæmpe 
indsats på dette område. Og jeg glæder mig til at vi skal hædre dig senere hvilket er helt 
fortjent. Også tillykke og tak til dig Nikolaj for at tage over på denne post. 
Andre koordinatorer vi har i kredsen, men som jeg ikke allerede har nævnt er:  
Jens K. Jensen Natursti koordinator – bedes lige rejse sig. 
Susanna Vang Møller Web koordinator – bedes lige rejse sig. 
 
Jeg vil her til slut lige nævne at jeg har lagt DJs værdisæt på bordene foran jer. 
Værdisættet som blev vedtaget på sidste repræsentantskabsmøde. Jeg vil opfordre jer 
til at tage det med hjem i jeres foreninger, og tage en snak om det der står i hæftet. 
Værdisættet udtrykker intensionen om ordentlig adfærd, illustreret med eksempler. 
Hvordan vi ønsker at andre som kommer i berøring med DJ skal opleve os, og hvordan vi 
bør være overfor hinanden i fællesskabet. Men det er ikke kun vores adfærd vi skal 
være opmærksomme på. Jeg vil i dag også komme med en opfordring til, at vi som 
jægere er de bedste udgaver af os selv. Her tænker jeg selvfølgelig på etik, jagtmoral og 
at vi selvfølgelig som jægere overholder gældende lovgivning. På den måde vinder vi 
anseelse, tillid, troværdighed og respekt i samfundet, og på den måde får mulighed for 
at bevare det privilegie vi har nemlig retten til at gå på jagt. 
Jeg sagde ved sidste kredsmøde, at jeg ville være med til, sammen med andre, at skabe 
den bedste kreds i DJ. Vi er ikke i mål, men vi er godt på vej. Kreds 7 er inviteret ind, og 
er med til at sætte retning på flere områder. Jeg vil her til slut gerne takke jer alle for 
jeres engagement og opbakning til DJ, kredsen og til mig, og sige jer tak for et godt år 
trods Covid 19. 
”ingen kan alt, alle kan noget og sammen kan vi det hele”  
Lad os derfor stå sammen og kæmpe for vores sag og vores passion, at bevare 
muligheden for at gå på jagt i Danmark. 
Tak for ordet.  
 
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål i forhold til beretningen: 
Peter Vilstrup – Køge Herfølge Jagtforening: 
Kommentar i forhold til Kommune valget, som finder sted til november – Køge Herfølge 
Jagtforening havde ved sidste valg succes med at arrangere et vælgermøde, hvor man 
drøftede grønne områder. Så hans opfordring er helt klart at udnytte det kommende 
kommunevalg til at invitere til et vælgermøde med lokalpolitikkerne som stiller op.  
Så havde han et spørgsmål til hundekoordinatoren Kresten Henriksen: Den beskrivelse, 
som der er lavet af en egnet apporterende hund, er ikke god nok. Der kunne komme en 
lovgivning ligesom til riffel- og haglskydeprøven. Der bør derfor tages initiativ til at lave 
et forslag inden der kommer en lov omkring det. 
Svar fra Kresten Henriksen: Er helt enig omkring dette, og vi har allerede noget liggende 
i skuffen. Den beskrivelse, som er lavet, er en mellemting mellem apporteringsprøven 
og den udvidet apporteringsprøve. 
Kommentar fra Peter Vilstrup: Man kan ikke se noget som helst i referaterne fra 
møderne omkring arbejdet. Hvis man skal lave noget, så spørg medlemmerne. 



Stig Egede beroligede med, at der ligger noget i skuffen og er klar, og der er ikke 
defineret noget lovgivningsmæssigt.  
 
Med ovenstående kommentar, kunne dirigenten konstatere, at beretningen godkendt. 
 

6. Orientering om kredsens økonomiske forbrug 
Max Elbæk gennemgik kredsens hovedtal fra regnskabet – og kunne også fortælle, at 
kredsen har fået lov til at overføres årets resultat på 172.192. 
 
Efter gennemgangen kunne dirigenten konstatere, at regnskabet er godkendt. 
 

7. Orientering fra Hovedbestyrelsen v/ Marie-Louise Achton-Lyng. (MAL) samt øvrige 
indlæg A-G. 
Marie-Louise Achton-Lyng startede med at konstatere, at der er ingen DJ-ledere, som 
blev færdiguddannet det sidste år grundet Corona, det viste sig ikke at være rigtigt, da 
Torben Lindholm er blevet færdig, han blev derfor ønsket tillykke med færdiggørelsen. 
Herefter blev der overrakt følgende hædringer: 
Per Vest modtog aktivitetstegnet. 
Jens Klaus Jensen modtog bronzenålen. 
Sonny Persson modtog sølvnålen. 

 
A: Lars Ehrendsvärd Jensen (LEJ) – medlem af KB 
Dynamisk strategiudvikling. 
LEJ fortalte om det strategiarbejde, som man i KB har arbejdet med og indsendt til DJ i 
forbindelse med udarbejdelsen af den nye strategi. 
Men hvorfor er det så LEJ, der sidder med det arbejde? Er uddannet major – arbejdet på 
forsvarsakademiet, hvor arbejdet bl.a. har bestået af forskning og undervisning i 
strategi. 
I arbejdsgruppen har udover LEJ; siddet Ole Hansen, Bjarne Larsen, Christian Bærentsen, 
Marie-Louise Achton-Lyng.  
Det nytter ikke noget at have en strategi hvis ikke den bliver brugt i praksis.  
I stedet for at lave en strategi hvert 4 år, så skal der laves en mere dynamisk strategi, så 
vi hele tiden kan ændre os, og hvordan skal vi agere ved trusler. Det er det strategien 
har til formål at gøre. 
Hvordan er der så blevet arbejdet i arbejdsgruppen. 



 
Policy – er den politisk retning og besluttes af Repræsentantskabet og HB Strategien – 
her er det HB, Direktøren og måske et kommende Strategiudvalg? – Hvis vi skal have et 
sådanne. 
Praktik – Den praktiske del, det er Administration, Kreds, Jægerråd, Jagtforeninger, 
Outsourcing-Eksterne. 
Strategien er broen mellem Politikken og Praktikken. Derfor er det vigtigt, at strategien 
kan bruges til noget.   
Derfor er det vigtigt, at der arbejdes med følgende: 
Mål (hvad vil vi?) 
Metoder (hvordan gør vi?) 
Midler (Hvad vil vi investere i det? ressourcer, som vi bruger – penge, personer m.m.) 
Strategien skal være på max 5-8 sider, så den enkelte kan se sig selv i det, i stedet for de 
38 sider, som er der i dag. 
Kredsens forslag til et strategiskmål: At bevare og udvide mulighederne for at udøve 
bæredygtigt jagt. 
 
B: Karen Friis – Direktør i DJ. 
LEJ’s oplæg er et rigtig godt eksempel på hvordan tingene bliver bedre, når vi arbejder 
sammen.  
Der arbejdes på en ny strategi, og det er vigtigt, at vi bliver VI i DJ. Det bliver 
herigennem også nemmere at fortælle, hvor vi gerne vil hen. 
Inputtet fra kreds 7 er et af mange, men fælles for dem alle er, at de peger i samme 
retning; at vi skal arbejde på at blive et mere moderne forbund, og at vi skal arbejde 
mere sammen. 
Der har været temadrøftelser i HB, for at lade os inspirere og provokere i forhold til at 
kunne arbejde videre. 
Strategien er broen mellem politik og praktik og er et værktøj. 
Når arbejdet med at udarbejde strategien er færdig, så er det vigtigt at lære hvordan 
bruger vi så det værktøj, som er kommet ud.  
Spørgsmål fra salen: 
Jens Bitsch Larsen: Når strategien skal redigeres løbende, altså som jeg hører det, så skal 
det meget højere op. Skal der laves et strategiudvalget i KB? 
MAL: Det kan vi bare lave, henvend jer til mig eller Lars, så taler vi om det. 



Ib Kammersgård: Stor ros til LEJ for at få strategien ned så den er forståeligt. Vigtigt at 
det kan forstås, så hold det på dette niveau. 
 
Karen Friis genoptog sig oplæg. 
Der kommer et tiltag – Hjælp til foreningen som forening. 
Der bliver i den forbindelse ansat en foreningskonsulent pr 1 september til at hjælpe 
foreningerne med at udvikle foreningerne, så udviklingen sker på hjemmebanen, det 
kan ske sammen med de foreningsvejledere, som tilknyttes. Indsatsen koster 1,2 mio 
om året, som kommer fra puljemidler, vi har fået. 
Karen gennemgik regnskabet. Kontinentindtægterne er steget, da vi faktisk er gode til at 
holde på vores medlemmer, og så har der været en prisindeks regulering. Vi har 
forlænget gratisperioden for kursisterne til 18 mdr. 
Der har været en lille nedgang i medlemstallet i vores kreds. 
Der har været en stort overskud, som gør at vi har kunne flytte nogle penge til diverse 
puljer. 
 
C: Henrik Jørgensen (HJ) – vildtkonsulent MSJ.  
HJ takker for invitationen, som kan være med til at styrke samarbejdet. Han er inviteret 
for at fortælle om et tema, samarbejdet og om sit arbejde i MSJ NST. HJ havde ikke 
forberedt et tema, men fortalte om nogle af alle de opgaver som han arbejder med i det 
daglige virke. 
Der er rigtig mange, som ansøgninger om regulering, men der er også en del som får 
afslag.  
Så afholdes der igen jagtprøver og bueprøver, og det er stort set hele året. Sidder som 
sekretær i hjortevildtsgruppe, hvor der ikke her er mange konflikter, hvilket kan skyldes 
det store arbejde, der er lavet i vores område. Så er der en del henvendelser om 
strandet havpattedyr (sæler m.m.), hvilket gerne hentes til videre undersøgelser, hvis 
altså dyret er frisk. Så er der mårhunden – hvor det opleves, at når der sker noget i 
Jylland, så ringer borgerne om observationer her på Sjælland, vi er på vagt, og tager alle 
henvendelser seriøse, når der er billede på. Som regel er det grævling. Det er 
miljøstyrelsen, som kan trykke på den røde knap, og derfor så afventes der en 
henvendelse derfra, inden der sættes noget i gang. Sidste år blev der, som bekendt, 
fundet 3 døde mårhunde ved Køge Herfølge. Alle 3 viste sig at være blevet skudt. Det er 
de få, som ødelægger det for de mange, det kan vi desværre ikke gøre noget ved. HJ 
orienterede om det samarbejde, som der er indgået med Vestsjællands Jagtforening 
omkring Klosterskov Nord, nord for Kalundborg, et areal på 80-90 ha, man kunne ikke 
selv finde pengene, men grundet samarbejdet, så fik man via jagttegnsmidler penge til 
at købe arealet. Det fungerer nu som et projektrum nu, som bruges til bl.a. 
undervisning, hundeprøver. Det er et godt eksempel på, hvad vi kan opnå ved et 
samarbejde. 
Spørgsmål fra salen: 
Berit Valentin: De snare, som er fundet på Vest Amager – har man fundet de skyldige, og 
har man fundet nogle dyr.  
HJ: Nej det har man ikke. Det er selvfølgelig skidt for DJ, da rigtig mange gerne vil det 
rigtige, men der er altid brodne kar. 
Jens Tilsted: Må man have vaskebjørne i fangenskab i dag? 
HJ: Må ikke holde vaskebjørne i fangenskab, men de kan skydes ligesom mårhund. 
Peter Vilstrup: Får ofte tilråb, når han går og regulerer. Ved man ikke har jagt på råger, 



men kan det ikke være en mulighed, at man får regulering tilladelse i jagtsæsonen. Der 
må gerne reguleres sæler, må man ikke sælge dem, når man skyder dem på regulering.  
HJ: Er enig i at der var nogle af de fugle, som der gives reguleringstilladelse til, som der 
skulle være jagttid på. Men man kan ikke blive enige i EU. Han kan ikke bare give 
tilladelse, der er nogle faste ramme, som skal følges, det er sjældent at det sker, og altid 
ved vurderingen. 
Ved fund af døde sæler, så vil jeg gerne have besked, altså når de er ”friske”. De vil blive 
afhentet så man kan finde årsagen. 
Vil ikke anbefale, at man spiser sæler. Der er lavet en undersøgelse og en kubik cm af 
sælen indeholder lige så meget kviksølv, som du må indtage et helt liv. 
Hans Henrik Madsen – KB formand: Bemærkning i forhold til Kalundborg. I forbindelse 
med Klosterskov Nord, så er der fokus på formidling sammen med projekt ”Bliv 
NaturligVis”. Og det er aftalt at området skal komme så mange til gode som muligt, 
jægere og borgere. 
 
D: Susanna Vang Møller – medlem KB 
Præsenterede det kommende arrangement; Hunting Skills, som afholdes den 22. august 
i Køge-Herfølge Jagtforening. Vi har slået sig sammen med Kreds 6 i forbindelse med 
arrangementet. Der vil på dagen være mange forskellige indslag og stande, der vil blive 
være forlægning af dåvildt, samt tilberedning af denne. Billetten som udleveres ved 
indgangen, er også adgang til flere forskellige præmier. 
 
E: Marie-Louise Achton-Lyng (MAL) – medlem HB & KB. 
Der er en opfordring fra våbenteamet til alle flugtskydningsbaner i forbindelse med 
miljøgodkendelsen, og det at der kommer deklaration på patroner. Hvis det er længe 
siden, man har fået sin miljøgodkendelse, så skal man kontakte Jan Rygaard, så vi er på 
forkant. Der kommer en roadshow fra våbenteamet senere på året, hvor man taler om 
dette her. Vær også opmærksom på kravet om oprydningen på banerne vedr. lerduer og 
haglskåle.  
Lyddæmpere til Sverige – problematikken er kendt, og dansk og svensk politi taler 
sammen om, hvordan vi håndter tilladelser vedr. lyddæmpere. PAC har lovet en 
afklaring snarest. 
Udfordringen omkring det tyske jagttegn. Vi arbejder på en løsning snarest. 
Omkring EU våbenpas – fra 2021 så kan haglgeværet skrives ind for 5 år ad gangen i 
stedet for kun ét år. 
Orientering omkring blyfri riffelammunition. Der har været afholdt møde omkring 
udfasning af blyammunition til riffel. Der sker en ændring 1 jan 2025, og der starter 
udfasningen. 
Orientering omkring udfasning af plast i haglpatroner, pr 1 jan 2025 må man ikke 
længere købe med plastforladning. Ved ikke om det kun kommer til at omhandle jagt 
eller om det også drejer sig om skydebanen. 
Våbendialog forum fungerer ikke, og der har ikke været afholdt møde siden november 
2019 – Det virker ikke til, at den nuværende regering er interesseret våbenpakken, og 
der sker derfor intet på det område pt. 
 
F: Formand DJ Claus Lind Christensen (CLC) 
Klassisk jagtpolitik – jagttider og udsætning 
Jagttider processen er i gang og kører frem til december 2021. Ved den store runde, der 



ligger en stor saglig rapport. Der er arter, hvor man allerede er enige, men der er også 
arter, hvor man bestemt ikke er enige. 
Vedr. hjortevildtet, der den gode dialog. Der er arealkrav, når vi taler kronvildt, så lyder 
det 100 ha 1 hjort større end spidshjort pr. ha, ved dåvildt lyder det ligeledes 1 hjort 
større end spidshjort pr. 50 ha. 
I forbindelse med udsætning, så er ænderne er i spil, hvilket er vores egen skyld, da der 
ikke er blevet indberettet som det kræves. Vildtforvaltningsrådet er delt, vi ønsker at 
fortsætte med udsætning, men at kravene skærpes. DOF, FLR, DB og DN indstiller at al 
udsætning af gråænder forbydes med udgangen af 2022. 
L&F, DS og DJ indstiller at holde fast i udsætningen af gråænder, men ønsker 
stramninger ift. registrering. 
Regeringens politik – Biodiversitet, EU, rewilding m.m. 
Tror ikke at vi forstod den dagsorden der kom omkring større biodiversitet. Nu bliver der 
strammet yderligere fra EU i forbindelse med biodiversitetsstrategien, hvor man ønsker 
at forbyde al jagt og fiskeri på 10 procent af landets areal. Vi skal derfor være klogere på 
biodiversiteten.  
Husk Jægerrådsformændene er jagtborgmestrer. 
Der arbejdes på at etablere rigtige mange høje hegn, og der får vi et landskab, som 
hindrer vildtets frie bevægelighed. Det ønsker vi ikke. Det er heller ikke alle 
nationalparker, som bliver med hegn eller kun et lavt hegn, men Danmark skal ikke være 
et landskab, som er hegnet. Det er nu vi er nødt til at sige fra!! 
Fredningssager – Her i området er der 3 emner: Odsherred, Tempel Krogen og 
Jægerspris øvelsesterræn. I forhold til Tempel Krogen, så kunne det oplyses, at det går 
den rigtige vej – Byrådet i Holbæk Kommune går ikke med på fredningen, og den er 
derfor tages ud igen. 
Hvis vi skal undgå dem i fremtiden, så skal det ske inden det bliver fremsendt som 
forslag i Kommunalbestyrelserne. Det er derfor vigtigt, at jægerrådene tager fast i dem 
inden, og kontakt gerne administrationen for hjælp. 
Der vil komme nogle webinarer om emnet, som kan hjælpe på vej. 
Jægeradfærd – betyder vores adfærd noget? 
Der kommer til at stå noget i strategien omkring det. For hvordan håndterer vi de 
dårlige sager.  
Vi er afhængige af at omgivelserne ser positivt på os – det er en samtale, som vi skal 
tage ude i foreningerne. 
 
Spørgsmål fra salen: 
Søs Granzow – Hagested-Gislinge Jagtforening.  
Spørgsmål til MAL; hvor kan vi læse noget omkring de øgede krav til skydebaner vedr. 
patroner henne? 
MAL: Deklaration omkring patroner – testen er lavet og ligger på hjemmesiden (det blev 
lovet på mødet, at der ville blive sat et link ind, som henviste til rapporten. Ifølge mail 
fra MAL den 29. juni, så har våbenteamet nogle justeringer og ændringer til rapporten, 
som skal laves i samarbejde med Miljøstyrelsen – inden rapporten kan deles. Den 
færdige rapport bliver efterfølgende sendt direkte ud til foreningsformændene)  
Omkring deklarationerne, så ved vi noget endnu. Vedr. miljøgodkendelser, hvis ikke at 
der er kigget på dem inden for de sidste 3 år, så skal de nu, hvis ikke vi skal komme 
bagud. 
 



Kresten Henriksen 
Spørgsmål til MAL; Hvordan går det med at bruge haglgevær til hundetræning? 
MAL: Vi afventer svar fra Rigspolitiet i forhold til brug uden for jagtsæsonen. 
Verner Seibæk – Ballerup Jagtforening 
Opfordring i forhold til CLC’s oplæg omkring Jægeradfærd. Vil forslå, at man retter 
materialet direkte til konsortierne, så man kan påvirke det derude direkte. 
Per Vest – Slangerup Jagtforening: Vedr. haglskåle, lerduer og nye patroner, så savner 
han lidt og høre hvad DJ mener. I Slangerup har vi besluttet, at når de gamle 
patrontyper er brugt, så bliver det kun miljø, som købes hjem til salg. Der er dog den 
udfordring at i forhold til haglskåle, så mangler vi at kunne komme af med dem. Vest 
MAL: Vi ved, at det er et problem. Det skyldes, at det bliver betragtet som farligt affald. 
Derfor er der arrangeret et møde i næste uge, da de ikke ved, hvad farligt affald er. 
I forhold til nedbrydelige haglskåle, så kommer vi til det. Men vi har fortsat ikke de 
samme muligheder, som med riffelpatroner. 
Torben Clausen – KB – rewilding: Det er godt nok et grimt ord. Når man tvinger dyr til at 
spise noget, som de ikke vil. Når staten skal kontrollere staten, så bliver det et problem. 
CLC: I forhold til dyrevelfærd debatten, så skal vi tænker os rigtig godt om, hvordan vi 
deltager i den debat. Når man har sat dyr bag hegn, så har man et ansvar, og man kan 
være forundret over, at man skal se forskelligt på det, når der er tale om stat og privat. 
Jens: Vildt under hegn, hvordan vil man sikre biodiversiteten, når alt bliver spist ned. 
Svend Stave – Asminderød Grønholt Jagtforening: Sidste år solgte vi 2 ton afskudte 
patroner via SCS. Der er et firma, som kan bruge plastikken til at lave nye hylstre, hvis 
man knuser det først og sorterer det i farver. 
Finn Poulsen – medlem KB: Hvilken strategi laver man ved private hegninger. Kunne 
man benytte sig af DN og deres holdning. 
CLC: Der er ingen konkret strategi i forhold til det private. Alliancer er noget som vi skal 
være opmærksom på. Vi skal have en plan, og vi kan godt få en folkesag, når vi kommer 
dertil. 
Hans Henrik Lund-Madsen Når vi taler hegninger, så skal vi ikke glemme solcelleparker. 
De bliver større og større, som spærre vildtet frie bevægelighed. 
CLC: Rigtigt at det er også en form for hegn, og flere steder er det lykkedes at få lavet 
åbninger, så vildtet kunne bevæge sig. 
Når der er noget lokalt, så er det jægerrådene som skal tage fat i det. Der er ingen 
overordnet plan for hvad man ønsker sig, og derfor skal vi være opmærksomme.  
Jacob Villumsen: Arealkrav til dåvildt, hvad taler vi om? 
CLC: På kronvildt og dåvildt måske allerede fra næste jagtsæson, men det er 
ministeriet som kører denne proces, og der vil være tale om dyr større end spidshjort. 
 
G: Lars Ehrensvärd Jensen (LEJ) – Medlem af KB og sidder i Natur og Vildtplejeudvalget. 
LEJ orienterede om at Natur og Vildtplejeudvalget er et nyt udvalg, som er nedsat af KB. 
Formålet er mere jagt i det åbne land ved hjælp af marknaturindsats i Kreds7, og hvis vi 
kan have 10 forårspar af agerhønen pr km2, så kan der skabes sammenhængende 
genpuljer for alle dyr og planter. Hvis der kan skabes en stor bestand, så er der mange 
andre af de andre arter, som har det godt. Det har vi ikke været gode til i kreds7. 
Hvorfor så agerhønen? Ved agerhønen kan vi dokumentere, at vi gør noget godt ved 
optællingen om foråret, som rigtig mange deltager i.  
Men vores udfordring er, at der mangler ildsjæle, som har evner og vilje til det store 
stykke arbejde, som det er. 



Det har vi måske en mulig løsning på. 
Ved alliance med Landboforeninger og central igangsættelse – og vi har allerede 
kontaktet 2 landboforeninger, Nordsjællands landboforeninger og Gefion 
landboforening. 
Kredsen vil rigtig gerne være fødselshjælper til at få gang i flere markvildtslaug, så man i 
kredsen går i gang med flere projekter, så det er bare at melde sig. 
Og hvad er fordelen?: Alle vinder noget. 
Vi tænker alle hvordan får vi mere jagt?...................Nogen må gøre noget…! 
Kommentar fra salen: 
Per Vest: De markvildtsstriber som vildtet har brug for, det er man allerede politisk gået 
i gang med at kigge på. Der tales om, at man vil fjerne støttekronerne, hvis man ikke 
ønsker at etablere dem. 
Zora Andersen – Lammefjordens Jagtforening: Vedr. etablering af markvildtsstriber. I 
forbindelse med vores jagttegnsundervisning, der benytter vi os af den film, som man 
har lavet i samarbejde med DJ. 
Finn Poulsen – medlem af KB: Jagtmessen i Hillerød foregår den 10, 11 og 12 september. 
Kan godt bruge nogle flere frivillige til selve messen, men også i forbindelse med 
ideudviklingen. Kontakt Finn eller jeres formand, hvis I gerne vil deltage.  
Arrangement i Friluftsrådet, husk det årlige møde, vi var 24 og fik 4 ind i bestyrelsen. Jo 
flere steder vi er med, jo bedre er det og nemmere at tale jagtens sag. 
 

8. Indkomne forslag 
Udgår. 

 
9. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer  

Distrikt 1: På valg Jens Klaus Jensen (3år) – ingen modkandidater 
Jens Klaus Jensen genvalgt 
 
Distrikt 2: På valg Torben Broløs (3år) – ingen modkandidater 
Torben Broløs genvalgt 
Der er en vakant bestyrelsespost i distrikt 2 (1år) 
Ingen kandidat stiller op – Dirigenten konstater, at kredsbestyrelsen beslutter hvordan 
den besættes i forhold til tidligere praksis. 
Distrikt 3:På valg Max Elbæk (3år) 
Max Elbæk genvalgt  
 
Distrikt 4:Christian Bærentsen (3år) 
Christian Bærentsen genvalgt 
 

10. Valg af ordførende fagkoordinatorer for 1 år.  
 Flugtskydning – Torben Broløs - genvalgt 
 Riffel – Allan Petersen - genvalgt 
 Jagthorn – Torben Klausen – genvalgt 
 Jagtsti – Jens Klaus Jensen – genvalgt 
 Hund – Kresten Henriksen – genvalgt 
 Kursus – Charlotte Bak – genvalgt 
 Medlems- og Nyjæger – Ole – genvalgt 



 Strand og Hav – Christian - genvalgt 
 Web – Susanna – genvalgt 
 Frivillig Jagtprøve– Ole – genvalgt. 
 Bue – Per Jepsen – genvalgt (politisk – det praktiske er Christian Bærentsen) 
 Regulerings – Jan Sørensen – genvalgt 
 

11. Valg af delegerede til repræsentantskabsmødet d. 18.9.2021 i OCC  
De delegerede, som fremgår af listen her på kredsens hjemmeside, blev godkendt. 
 

12. Eventuelt. 
Jørgen Jacobsen – jægerrådsformanden. Når vi ser en liste over delegerede skal den 
rigtige vises 
Ole Petersen Tak til KB og alle dem der gør et arbejde i kredsen 
Susanna – Webkoordinatoren – GDPR husk at få tilsagn i forbindelse med tilmeldingen, 
at det må offentliggøres. 
Svend Stave – Havde problemer med at få tingene printet ud. Medlemskort skal man 
selv printe ud, der er udfordringer.  
 
Dirigenten takker for god ro og orden og giver ordet til kredsformanden. 
 
Hans Henrik takker dirigenten for hjælpen, og SEH fik applaus og en gave som tak for 
hjælpen 
Hans Henrik gør opmærksom på at evt. afbud til repræsentantskabsmødet den 18. 
september i Odense skal ske til Max eller Hans Henrik. hurtigst muligt. 
Hans Henrik takkede gæster og delegerede for et godt møde med spændende indlæg og 
debatter. Dejligt at mærke det engagement der lever i organisationen. 
-Ønskede alle en god sommer og takkede på kredsbestyrelsens vegne for i dag. 


