
Referat 

Jægerråd Svendborg 
2022 Årsmøde tirsdag 25. januar kl. 19.  

Afholdes på Rødskebølle Skyttecenter i Svendborg. 

 

1. Valg af dirigent  

Jørgen Egelund Jensen blev foreslået og valgt. 

Jørgen konstaterede at årsmødet var indkaldt efter reglerne 

 

2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke. 

Claus Lauritsen – Formand for Jægerrådet: Årsmødet 2021 blev afholdt i maj 2021. 

Rågereguleringen blev afholdt som sædvanligt. Den fælles rævejagt blev aflyst i år på grund af 

Corona – men i 2023 er der planer om at gennemføre. 

Der har i Jægerrådet i årets løb været drøftet, om der skal opbygges en bestand af kronvildtet. på 

Fyn. Drøftelserne har udmøntet sig i at jægerrådet har rettet henvendelse til Hjortevildtsgruppen 

på Fyn, så de kommer med på råd. Hjortevildtsgruppen har endnu ikke svaret tilbage. Mere om det 

senere når der er nyt om sagen. 

Jacob Foged – Grønt Råd repræsentant: Der har været et stort pres på naturen under Corona, folk 

har søgt ud i naturen – skovejerne ville derfor gerne begrænse adgangene til skovene, men 

Naturfredningsforeningen ville have mere adgang. Der blev nedsat et fællesråd mellem de 

involverede parter – men rådet blev hurtigt lukket igen, uden der blev taget beslutninger. 

Mht. skovrejsningsprojektet i Skårupområdet – så skulle 220 hektar jord være klar til at blive 

plantet til med træer. 

Der er en fredningsproces i gang i Vejstrup Ådal. Jacob vil arbejde for at lodsejerne fortsat skal have 

ret til at jage på området, selvom området bliver fredet. 

Hugo Milling Eriksen – Rågereguleringsansvarlig: Sidste år var der 48 tilmeldte 

rågereguleringsjægere – der blev skudt 983 unger. Hugo har søgt kommunen om at få bevilget 5 

styk mårhundefælder med kamera og foderrør. Det har kommunen bevilget og udstyret kan lånes 

ved henvendelse til Hugo. 

 

3. Orientering om bestyrelsens sammensætning. 

Nicolai Kvolsbæk er repræsentant for Tåsinge Jagtforening, Christian Dinsen – Svendborg 

Jagtforening – Søren Larsen for Thurø Jagtforening, Hugo Milling Eriksen - Gudbjerg Jagtforening og 

Rågereguleringsrepræsentant, Mogens - Egebjerg Jagtforening er stoppet – ny repræsentant er ikke 



fundet. Jacob Foged – Grøntrådsrepræsentant, Casper Fink Hjortelaugs repræsentant. Finn 

Helleskov – er næstformand.  

 

 

4. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet, 2 personer + 2 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. 

Følgende er valgt: Finn Helleskov, Jørgen Egelund. Suppleanter: Casper Fink og Søren Larsen. 

 

5. Indstilling af hovedbestyrelsesmedlem og suppleant 

 

Lars Udengaard blev indstillet til posten som hovedbestyrelsesmedlem 

Thomas Albertsen blev indstillet til suppleantposten. 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen! 

 

7. HB medlem og nyt fra Kredsen. 

Kredsen – v./ Ejgil: Corona har lagt en dæmper på kredsen i år. Dyrskuet i Odense blev ikke til noget 

– men BTGF blev til gengæld gennemført og kredsen havde en stand på messen.  

Kredsen stand og deltagelse på OCC messen er under planlægning. Bl.a. skal standen evt. fokusere 

på de enkelte jagtforeninger.  

Jacob er kredsens uddannelseskoordinator. Det er svært at få arrangeret kurser da Danmarks 

Jægerforbund har sat et deltagerantal på maks. 10. Det er for få til at de enkelte jagtforeninger har 

lyst at stille med mandskab til gennemførelse af kurset. Der er heller ikke økonomi i det for 

foreningerne. 

HB: v./Ejgil: Vildtudbytte – der bliver ikke nedlagt så meget vildt som tidligere – hvis man 

sammenligner med 70’erne – dengang blev der nedlagt dobbelt så meget vildt i forhold til i dag. 

Ejgil remsede herefter antal op for de enkelte arter – ligeledes blev antallet af udsætninger inden 

for de enkelte arter remset op. 

Kreds 5 Fyn er gået frem med 1 medlem – mens Jægerråd Fyn er gået tilbage med 1 medlem. 

DJ har forskellige puljer – hvor de enkelte foreninger kan søge midler, det er der i øjeblikket kun få 

jagtforeninger, der gør. 

 

Svendborg Jagtforening arbejder på at få startet en ny Jagtfeltskydning op på Fyn - i 

Brahetrolleborg. De vil ansøge kredsen om midler inden længe. 

 

Ejgil sluttede med at takke for opbakningen de 3 år han sad i hovedbestyrelsen. 

 



 

 

 

8. Tema: ?????? 

Ingen! 

 

9. Eventuelt 

 

Hugo Milling Eriksen: Forbundet afholder den kommende sommer mesterskab i apportering – det 

foregår i Slæbæk. 

 

 

 

 


