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Årsmøde 19. marts 2022 
 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om kredsens virke. 

3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug. 

4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde 

5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. §26, stk. 2, og suppleant for samme. 

6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2. 

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3. 

8. Valg af aktivitetskoordinator, jf. § 18, stk. 5. 

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4. 

10. Indkomne forslag. 

11. Eventuelt 

 

Kredsformand Bo Simonsen bødevelkommen til kredsmødet, der blev afviklet som en hybridløsning, da 

sekretæren var corona ramt, og derfor fulgt møde via teams. 

Kære kredsmøde deltagere I dag er kredsens festdag. Det er i dag vi mødes fra hele kredsen. Det er i dag vi 

skal dele viden, holdninger til jagtens sag. Som i nok er klar over, så har vi lavet lidt om på konceptet og vi 

håber i tager godt imod det. Det er mig en stor glæde at byde velkommen til kredsens jagtforeninger, til 

kredsbestyrelsen, til koordinatorerne, til Karen Friis direktør for jægerforbundet og ikke mindst til Claus 

Lind Christensen Formand for Danmarks Jægerforbund. Et år er gået og flere af os har mistet gode 

jagtkammerater. Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig og mindes vore gode jagtkammerater der ikke er 

blandt os længere. Æret være deres minde. 

 

1. Valg af dirigent. 

Som det første punkt på dagsorden er valg af dirigent og her foreslår vi fra kredsbestyrelsen Susan 

Jørgensen som heldigvis har stillet sig til rådighed. Jeg skal så høre om der er andre forslag. 



Susan Jørgensen blev valgt. Susan Jørgensen kunne oplyse at årsmødet var lovligt indkaldt og 

beslutningsdygtigt. 

 

2. Beretning om kredsens virke. 

Covid-19 Nok en gang 

Gode jægerrådsmøder, men med plads til flere 

En kredsbestyrelse med både fornyelse og stabilitet 

Sidste års beretning havde mange ord om Covid-19 og alle de begrænsninger det har medført. En stor del af 

disse ord kan gentages igen i år. I det mindste når vi ser bagud. Nu ser vi frem imod en verden, der 

langsomt er ved at åbne sig op igen. Qua sidste års forløb så er det blevet et meget kort år, eller nærmere 

halvt år. Christian og jeg har haft den fornøjelse at være med til en del jægerrådsmøder. Vi er blevet godt 

modtaget alle steder og har haft gode snakke med engagerede tillidsfolk. Corona er måske en medvirkning 

til deltagerantallet ikke har været stort alle steder., men nok ikke svar på det hele. Der er dog ingen tvivl for 

mig om at jægerrådene har en vigtig rolle at spille som bindeled mellem de enkelte jagtforeninger og den 

resterende del af forbundet og ligeledes hjem for den meget vigtige funktion som vores mange grønt råds 

folk varetager. Jeg tør ikke tænke på hvor mange høringssvar og argumenter for jagten som aldrig ville 

komme frem uden de mange aktive ildsjæle. Vi har ved året jægerrådsmøder måttet vi sige farvel til 3 af 

vores gode kredsbestyrelsesmedlemmer, der havde valgt at lade stafetten gå videre. Det betyder at vi skal 

sige goddag til Lars Fog, der repræsenterer Sorø, Benny Jensen der repræsenterer Ringsted og endelig 

Peter Wollesen, der repræsenterer Faxe. Et rigtig stærkt hold jeg er stolt over at sejle sammen med. 

 

Penge, Penge, Penge – hvad skal vi dog bruge dem til? 

Puljer, der er kun noget værd når vi bruger dem 

Administrationen, krævende men vi kan 

Økonomien i kreds 6 er god, ja endda rigtig god. Da vi ved årets afslutning kunne se ind i endnu et år hvor vi 

ikke har formået at sætte hele vores tilskud i arbejde valgte vi i kredsbestyrelsen at gøre noget ekstra. Vi 

afsatte 100.000 til ekstraordinære tilskud. De er kommet til god nytte rundt i kredsen til alt fra tag på et 

rævetræningsanlæg i det ene hjørne af kredsen til Edderfugle shelters i den anden ende. Skønt at se når 

tilskud bliver forvandlet til gode projekter og arrangementer. Som jagtforening, er der en række muligheder 

for at finansieret en række af projekter og aktiviteter. Der findes flere steder, der kan hentes midler både i 

kredsen, på forbunds plan og hos diverse styrelser og private fonde. Mange bliver lidt usikre over for 

diverse papirtigre, der står og knurrer med en verden af lange ansøgningsskemaer. Det betaler sig dog at 

give det et forsøg, hvis det ser for slemt ud, så send en mail og vi vil hjælpe så godt vi kan. Vi fik i 2021 en ny 

kassere, Bjarne som skulle løfte en kæmpe arv efter Jens Hovmand, jeg kan kun sige at det er blevet gjort 

med styrke og sikker hånd. Desuden har vi i det daglig en fantastisk god hjælp fra Økonomi-kongen Jens 

Kjær og hans raske svende på Kalø. Der er simpelthen orden i penalhuset både lokalt hos Bjarne og på Kalø. 

Sidste år kom der fra Slagelse et ønske om at DJ kunne agere bank for foreningerne, således at man kunne 

undgå de stigende gebyrer af indestående. Det forslag er i dag virkelighed og fungere allerede for en række 

foreninger og flere er på vej. 



Viden og indsigt 

Kurser 

Foreningsvejleder 

Viljen til at ville giver evnen til at kunne 

Alle vil udvikling, ingen vil forandring 

Når man stiller spørgsmålet, bliver man nogensinde færdiguddannet som jæger, så er de fleste klar med et 

tydeligt nej. Uddannelse er en vej, ikke et mål. Når man så stiller det samme spørgsmål om vores funktion 

som tillidsfolk i jægerforbundet, så er der nok flere nuancer på svaret. For mig er der dog ingen tvivl om at 

hvis man vil være med til at påvirke fremtiden, så er det de som er klædt bedst på, som får størst 

indflydelse. Heldigvis, så tilbyder Kalø en bred vifte af kurser, såvel jagtfaglige som ledelsesmæssige. Brug 

dem, det er ikke kun til glæde for dig selv, men det er til glæde for os alle, når vi bliver klædt bedre på. Til 

tider er det som individ vi skal flytte os og til andre tider er det som en organisation, der er behov for at vi 

flytter os. Når det er hele jagtforeningens bestyrelse, der ønsker at flytte sig, ja så er der kommet et rigtig 

godt tilbud i form af en foreningsvejleder. Foreningsvejlederen har mange gode ting med i rygsækken, men 

det der fylder mest, er sund fornuft og respekt for foreningen. Det er en vejleder, der møder op med viden 

om forbundet og hvad, der er på hylderne. Det bliver hjælp, til at vi bedre kommer til at udnytte, det der er 

på hylderne. Jeg skal ikke kalde kurser og foreningsvejleder for en mirakelkur, der kan løse alt, for i den 

sidste ende er det nok som den gamle ØK-stifter sagde, viljen til at ville giver evnen til at kunne. Vi står 

foran en fremtid, som vil udfordre os i stigende grad ikke blot som organisationsfolk, men også som jægere. 

Det betyder, at det aldrig har været vigtigere end nu, at vi er så videnstærke som muligt og vores foreninger 

og forbund er så velsmurt en enhed som muligt. Senere i dag kommer i til at høre vores nye 

foreningsvejleder og jeg vil bede jer tage rigtig godt imod ham. Det er nyt land han betræder og ikke alle 

svar er givet og ikke alle veje er asfalteret endnu, men jeg er sikker på, at vi sammen får det til at blive en 

succes. Vi er nok kommet til det punkt hvor vi må acceptere, at der skal forandring til hvis jagt i 

generationer, ikke skal blive til en arv uden indhold. 

 



 

Vi har haft fremgang i medlemstallet ikke blot i kredsen, men også på landsplan. Jeg er ikke i tvivl om, at det 

skyldes flere faktorer; dels at vi som forbund er ved at have de rigtige sigtelinjer og dels er det den indsats 

der bliver lagt for dagen, dag efter dag i vores jagtforeninger. Bag ved tallene er der mange gode historier, 

der er såmænd også nedgange; Antallet af seniorer (jægere over 74 år) faldet med næsten 200 personer fra 

2017 til 2021. Antallet af ordinære, kursister er vokset pænt, her er fremgang i antal medlemmer. Antal 

direkte medlemmer i kreds 6 i 2021: 156. Der er ikke historik bag dette tal, så der er ingen viden om det 

vokser eller det modsatte. Umiddelbart er der dog intet, der tilsiger at man vælger jagtforeningerne fra. Vi 

må dog også erkende, at det var kravene i går, ikke nødvendigvis er kravene i morgen. Jeg tror dog at vi 

fortsat vil se traditionelle jagtforeninger, som den altoverskyggende del, men jeg tror også at vi kommer til 

at se jagtforeninger, der vil være virtuelle og hvor man på tværs af landet vil finde fællesskaber. Kunne man 

tænke sig en landsdækkende jagtforening for folk med forkærlighed for jagt på dobbeltbekkasiner? Vores 

evne til at fastholde nye jægere hænger nok også til dels sammen med den fatal høje dumpeprocent på 

haglprøverne. Det er et spørgsmål om den udformning prøverne har i dag er hensigtsmæssigt når 

dumpeprocent nærmer sig 40% (37,5%), ja så ender det 6 med at kunne skade vore rekrutteringsgrundlag. 

Jeg er helt klar over at indførelsen af valgfri rækkefølge af våbenarterne naturligvis afbøder det lidt. 

 

Hvad står der i krystalkuglen 

Jagten er truet, men endnu værre der er naturen også 

Biodiversitet er svaret, men er spørgsmålet re-wilding? 

Landbrug og jagt har brug for hinanden 

Når vi går helt tæt på rødlisterne, miljø forkæmper og politikere, så kan vi uden problem finde mange hår i 

suppen, ja til tider så mange hår at man bliver helt i tvivl om, der overhovedet er konkret viden om naturen 

til stede. Vi kan også tage en anden vinkel på tingene og så kikke på udvikling af udbyttestatistikker gennem 



de sidste 40 år og så er vi lige pludselig ikke så meget i tvivl om at naturen i nogle områder har det svært. 

Korrigere vi derudover for udsatte fugle, ja så er vores udbytte kun en skygge af hvad det har været. Det er 

dog langt fra vores jagt, der er årsagen til tingenes tilstand. Re-wilding og natur nationalparker har været en 

del af Christiansborgs måde at adressere den biodiversitets krise vi er i. Jagtmæssigt skader det næppe, så 

længe hegnene ikke lukker de vilde dyr inde, men hvor meget øget biodiversitet man får, for pengene kan 

da godt været et spørgsmål. Vores helt naturlige natur-partner er og blive landbrug og skovbrug. Jeg tror på 

at et stærkt og godt samarbejde her vil være med til at øge diversiteten. Det kræver at vi har respekt for 

hinanden, at vi sammen finder nye veje for naturen og vildtet, også veje vi endnu ikke har betrådt. Som 

vores kære leder har sagt, der findes intet alternativ til samarbejde. 

 

Fortæl os den gode historie – igen, igen, igen 

Historien om Avi 

Hver eneste dag opstår der gode historie i jagtens verden. Vi har så mange gode oplevelser at fortælle om, 

så mange stjernestuder vi skal huske at dele med andre. De gode historier er med til at hr og fru Danmark 

bliver ved med at bevare den positive indstilling over for jagten. En indstilling som vi som et meget lille 

mindretal er afhængig af. Som så mange andre jægere, så holder jeg af at invitere nyjægere med på jagt og 

sende dem videre i livet med en god oplevelse i bagagen. Jeg har som nok også så mange andre har gjort 

taget en helt ung nyjæger med. I år var det anderledes, jeg inviterede en voksen nyjæger med. Avi, 48 år og 

har gået på jagt siden 2019. Ja, ok hun tog jagttegn som helt ung, men har aldrig været på jagt før 2019. 

Hun viste sig at være ekstrem ressourcestærk, havde sat sig ind i jagt på en måde som mange ville være 

misundelig over. Reflekterende over naturen, jagten og samfundet. Normalt når vi har en nimrod med på 

jagt, ja så forsøger vi at øse af vores uendelige jagtvisdom. Her, der vendte fortegnet. Jeg fik faktisk en del 

at tænke over. Udover en virkelig dygtig jæger, ja så blev jeg klar over at der faktisk også var et segment, 

som vi for tit overser i forbindelse med vore rekruttering af nye tillidsfolk. Vi har meget fokus på at omfavne 

alle generation x-y-z og hvad de nu hedder i forhold til arbejdet i bestyrelser, koordinatorer m.v. Sandheden 

er at det er en svær ligning at få til at gå op, for det er unge, der skal bruge tid på at bygge karriere, 

uddannelse og familie op. Det tager mange gange meget, hvis ikke al 8 deres tid. Er vi dygtige nok til at 

indfange, den voksne nyjæger, der faktisk har rigtig meget at byde på? Hvis Avi ikke kommer til, at står med 

formandskasketten på et sted i vores organisation, har vi så ikke fejlet? Den gennemsnitlige jagttegnselev 

er i dag 35 år. Så sæt i gang, der er nok at tage af. 

Der henvises til slides med historien om Avi. 

 

De ømme tæer 

      Implementering af den ny hundestrategi 

      Jagten på edderfuglen 

      Den udsatte and 

Der er sikkert flere ømme tæer, men de tre her er som alvorlige nok. Vi skal turde tale internt om de ting, 

der ikke nødvendigvis ser godt ud, eller der ikke er blevet håndteret så godt som de kunne. Når det er sagt, 

så skal der med 7 tommer søm også slås fast at når tingene ikke altid går vores vej, så er det nødvendigvis 

ikke fordi vi ikke går den rigtige vej. Ofte er det spørgsmål om valgmatematik, mere end det er 



inkompetence. Den nye hundestrategi er et utrolig godt stykke arbejde, hvor der er fokus på den 

”almindelig jagthund”. Et af de få steder hvor hunden er nævnt i jagtlovgivning er i forbindelse med, at vi 

skal medbringe en egnet apporterende hund på jagt. At vi så i kommunikationen spændte ben for os selv, 

det er hvis kendt af såvel SJD, de stående hundefolk, som de fleste tillidsfolk Vi er dog stille og roligt på vej 

op på midten af vejen igen, ikke mindst grundet en god HB-indsats. Lige nu er der gang i prøverne over hele 

landet her i foråret og ved hjælp af dialog god vilje kommer der såmænd nok også prøver til efteråret. 

Jagttidsforhandlingerne i forbindelse med edderfuglen gik ikke helt vores vej. Det der var vigtigt var at vi 

ikke fik lukket helt af for jagten og det blev en fakta baseret afgørelse. Der er nok ingen tvivl om at 

hunnerne har det svært, samt at forholdet mellem hunner og hanner er ganske skævt. Vigtigst det sidste 

søm er ikke slået i. Udsætning af ænder har virkelig været en kamp op af en meget stejl bakke. Ikke mindst 

9 fordi vi som jægere i den grad har haft rod i papirerne. Det er ikke et ansvar der kun ligger på Claus Linds 

skulder, ej heller kun på HB’s skulder. Det er ansvar vi alle må tage på os. Det forventer det omgivende 

samfund. Hvordan det er lykkedes først at få det sendt til hjørnespark og derefter og siden sendt tilbage til 

vildtforvaltnings rådet, det er mere end flot arbejde. Hvor vi ender med udsatte fugle på den lange bane, er 

vi nok til dels selv herre over. Vil vi udsatte fugle så afhænger det meget af den måde vi gør det på og vores 

evne til at læse de holdninger der er i samfundet. 

 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige bestyrelsen tak for jeres indsats i det forgangne år. I leverer en 

stor og helhjertet indsats. I er gode til at dele viden på tværs af jægerrådene. Samtidig bidrager i med en 

stor viden og nogle klare holdninger. Desuden vil jeg gerne sige en særlig tak til Frank for altid at lægge hus 

til vore møder uanset om de i en live udgave eller en Teams baseret version. Vi føler os altid velkomne og 

godt taget imod. Det vi ser frem i, er ikke en tid med færre udfordringer, nok nærmest tværtimod. Jeg er 

ikke i tvivl om at udsætning, nok skal til at præge debatten i det kommende år. Sammen med Fyn i vi vel 

den kreds i Danmark, der er mest påvirket af udfaldet af udsætningsaftaler. Vi kommer til at ryste posen 

godt og grundigt, et par gamle fordomme bliver sikkert også klemt. For mig er al jagt vigtigt, Vi skal ikke kun 

slås for godsernes jagt, den lille mands jagt eller hjortejægeren i Vestjylland. Vi skal stå sammen og kæmpe 

for al jagt, kun på den måde får vi en billet til fremtiden. Vi skal kæmpe intelligent kun på den måde får vi 

god jagt i generationer. 

 



 

Jeg vil også gerne sige tak til kredsens koordinatorer. Jeg ved, at de sidste par år ikke har været lette for jer. 

Med en næsten permanent nedluknings trussel hængende over hovedet har det virkelig krævet sit at holde 

humøret oppe. Nogle af jer har tilmed været i stand til at afvikle arrangementer. Det er virkelig godt gået. 

Vores buekoordinator har brugt tiden på at klæde sig godt på. Jeg ved at han har fået samlet udstyr og er 

nu klar til at komme på besøg rundt i foreningerne. Tag en snak med ham. Henrik har virkelig været 

udfordret med jagthorn, men er ved at komme i gang igen. Duelighedsprøver kommer langsomt i gang igen, 

selvom foråret godt kunne have plads til flere. De stående hunde og samarbejde har i den grad fyldt meget 

i det seneste år, Niels Hardy har formået at stå fast i den blæst hele hundeområdet har været i. Forårets 

prøver er på plads og bliver som sædvanlig styret med sikker hånd af Niels Hardy. Den nye hundestrategi 

skal stå sin prøve og vi skal på samme tid have genskabt det gode samarbejde med den øvrige 

hundeverden. Det er en opgave jeg ved, der har høj 

 

Hvordan kan vi stå stærkere i forhandlingerne? 

      Videnopbygning 

      Dataindsamling 

      United we stand, divded we fall. 

Uanset om det er forhandlingerne i vildtforvaltningsrådet eller en snak i det grønne råd om regulering, ja så 

er der en række faktorer, der er vigtige. Vi skal være stærke på viden, ikke blot en enkelt person på Kalø, 

men hele organisationen skal være så skarpe som mulige hvis vi skal have god jagt i generationer, ja 

såmænd blot vi skal have jagt i morgen. Forbundet udbyder mange kurser af god kvalitet, udnyt dem og bliv 

skarpere i debatten. At være jæger betyder, at jagttegnsviden kun er en begyndelse. At komme igennem 

jagttidsforhandlingerne er bestemt en opgave hvor vi alle skal bidrage, Det er Claus og co. der er i ilden. Kan 

vi gøre noget som menige medlemmer, ja vi kan faktisk bidrage med fakta i form af tællinger. Det er dog 

ikke helt lige meget hvordan vi gør det. Det er derfor vigtigt at vi får den nødvendige vejledning så vores 

tællinger tæller med i det store billede. Meget er på vej, så vær klar når der bliver bedt om hjælp, 

tællingerne er simpelthen en del af fundamentet for fremtidens jagt. Tit hører man sætningen jæger er 

jæger værst, og sandt er det at de sociale medier ikke har bidraget med meget til den gode tone. Dog tror 

jeg at tonen faktisk er ved at vende. Der er selvfølgelig stadig en og en der ikke kan finde den gode tone, 

men antallet af medløbere er faktisk stille og roligt ved at falde. Det at tale pænt til hinanden fremmer også 

lysten til dialog, ja såmænd også dialog uden for ekkokammeret. Jeg ser lyst på fremtiden for vi er nødt til 

at stå sammen, der gives ikke andre muligheder. 12 Med disse ord vil jeg slutte min beretning. 

 

Bemærkninger til beretningen: 



Kim Madsen, Vordingborg: God historie om Avi, men hvor finder vi disse historier? Hvordan får vi fat i disse 

mennesker? 

Svar fra Bo: Det er en sværdopgave. Spot dem på jagttegnskurserne, og inviter dem med til 

bestyrelsesmøder etc. 

Kim Madsen, Vordingborg: Vi tilbyder bukkejagt og andet jagt. Fokus skal væk fra at vi kan bruge dem som 

hjælpere på skydebanen. 

 

Beretningen Godkendt. 

 

3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug. 

 

 

- Resultat på 31.407 kr. er efter at have delt 100.000 kr. ud i tilskud. 

- Primo egenkapital, 203.000 kr. Vi må max have en egenkapital på 250.000 kr., så derfor en god ide at give 

tilskud til lokalforeningerne. 

- Kredsen modtager 170.000 kr. årligt. 

- Regnskabet viser øgede udgifter i sammenligning med 2020 regnskabet, det skyldes mere aktivitet i 2021 

end i 2020. 

 



 

 



 

 

- Kom med forslag til aktiviteter, så ser vi hvad der er mulighed for, og om der må gives tilskud. 

 

Spørgsmål til regnskabet: 

Stig Egede, Sorø: Hvor mange penge har kredsen stående? 

Svar fra kassereren: Egenkapital ultimo 2021, 235.258 kr. Kommer vi over 250.000 kr. går penge tilbage til 

Kalø. 

Kassereren: Man kan spørge om hvorfor vi ikke bare deler penge ud i starten af året? Det undlader vi, da vi 

har brug for løbende at betale udgifter, så derfor bruger vi ikke bare løs for at have en tom kasse i sidste 

halvår. 

 

Regnskabet Godkendt 

 



4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde 

Der henvises til slides fra HB. 

Claus Lind Christensen. 

- I dag er det to år siden Danmarks Jægerforbund havde deres første online møde. 

- Hvordan går det med vildtudbytte? I midten af 40erne blev der nedlagt 2.500.000 stk. vildt om året, 

udbyttet steg til frem i 80erne, hvor der blev nedlagt 4.000.000 stk. vildt om året, det er nu faldet til 

1.800.000 stk. vildt om året. 

- Udbytte af krager falder forsat. 

- Edderfugle her blev der i 80erne nedlagt 180.000 stk. årligt, dette udbytte bygge på en unaturlig høj 

bestand. Østersøbestanden har det rigtig skidt, derfor er udbyttet nu nede på 30.000 stk. årligt. 

- Gæs, her stiger udbyttet. 

- Hjortevildt har været i fremgang, men kronvildt er stagneret. Dåvildt her øges afskydningen. Råvildt her 

har vi haft en afskydning på 120.000 stk. årligt, den er nu faldet til 90.000 stk. årligt. 

Hare og agerhøns, her falder udbyttet markant. 

- Ræv, over de sidste 50 år er udbyttet halveret. Nogle rovfugle spiser det samme som ræven, nemlig mus. 

Når levested for mus forsvinder, forsvinder føden til ræv og rovfugle. Når musens levested forsvinder, 

forsvinder dele af agerhønen levested også. 

 

Bemærkning fra Henrik Skibsted, Sorø: Hvis der ikke blev sat vildt ud, var udbyttet endnu lavere. 

Claus Lind: Ja, og fald i vildtudbytte sløres af de udsatte fugle. 

 

- Ny strategi: God jagt i generationer, mod tidligere Mest mulig jagt og natur. Den ny strategi blev vedtaget 

på repræsentantskabsmødet i 2021. 

- Generationer er et vigtigt ord, for der skal være noget til dem der kommer efter os. 

- Vildtet, jagten og jægeren, rækkefølgen skal være den rigtige. 

- Er vi på vildtets side? Et sundt dyreliv er grundlaget. 

- Hvordan er vores adfærd? Er der dyr vi hader som jægere? 

 - Skarven der æder fisk 

 - Svartbag der æder harekillinger 

 - Ræv der æder fasaner 

- Kronvildt! Er vi jægere? Er vi landmænd? Er vi skovejer? 

- Alle indgår i økosystemer. 



- Vi skal ikke ende i offerollen. 

Eks. Hou røn, rottebekæmpelse, de folk der har fanget rotter har gjort en indsats for naturen. 

 - Reaktioner på artiklen: 

  - Skulle også gøres andre steder 

  - Rotter totalfredes når man opdager de har fine brune øjne 

Tag dialogen og vær stolte, i stedet for offerrollen. 

- Journalist fra DOF har været på besøg i Jagtens Hus, og roser Jagtens Hus, og hele organisationen, DJ er en 

stærk spiller. 

- Sociale medier, tænk jer om hvad vi siger og skriver 

- Vi skal hjælpe hinanden med at vores passion ikke tager magten fra os. 

 

Opfølgning på sager: 

- Edderfugl, en proces der vil komme op hver fjerde år. 

- Canadagås, mulighed for jagt i august. 

- Husmår, stop for regulering. Vi skal have flere og nye data på bordet, som kan fremlægges om to år ved 

midtvejsevalueringen. 

- Edderfugle, vi skal se på hele træk ruten, og ikke kun bedømme på lokale observationer. 

- Møde i 2021 blev aflyst grundet corona, behandlingen gik fra faglighed til politik. 

- Forskellige løsningsforslag omkring edderfugle var i spil – Vi valgte jagten men med restriktioner. 

 

Hundestrategi. 

- Kommunikationen var ikke til topkarakter. 

- Vi har en god strategi til det fremtidige hundearbejde. 

- 2022 skal være et uforandret år, hvad angår prøver. 

- Der er gang i arbejde for det fremtidige hundearbejde. 

 

Natur Nationalparker. 

- Regeringen ønskede 15 natur nationalparker 

- Nu er der peget på 5 områder i Danmark. 

- Jægerforbundet bakker op om Natur Nationalparker, men ingen høje hegn, og der skal være lokal 

indflydelse på hvordan Natur Nationalparkerne udformes. Vores folk gør det godt i forhandlingerne. 



- Hvilket parti var det første til at lufte tanken om urørt skov? Venstre 

- Stor politik, sprøjte og gødningsfri områder, Nej så hellere noget på statens arealer. 

- 15.000 ha. Urørt skov sammen med 15 nationalparker. 

- Der bruges mange kræfter på dette arbejde i DJ 

 

Skydebaner. 

- Der er er brugt mange kræfter og der skal bruges kræfter på dette område fremover. 

- Støjbekæmpelse og oprydning etc. 

- Skydebaner og lokalforeningerne skal selv have en del af midlerne til arbejdet. 

- Forskellige løsninger fra bane til bane. 

- Måske ensretning for hvilket patroner der skydes med, af hensyn til støj etc. 

 

Dataindsamling 

- De data vi indsamler og fremlægger, skal være valide. 

- Haretælling. Der er forsat mulighed for at komme med i projektet med at tælle. Det kan eks. være en 

bestemt rute der køres år efter år. 

- Nordsjælland har gang i et forsøg med hjortetælling. Data skal være korrekte. 

- DOG laver gode tællinger. 

 

Friluftsrådet 

- Hvordan kan vi gøre her? Det er noget der skal drøftes i kredsene. 

- Kan vi få jægere ind i rådene, kan det bruges positivt. 

 

- Der er ikke noget alternativ til samarbejde, men vi må gerne sige vores mening! 

- Vi skal spille sammen med andre der vil noget med natur. 

 

Der er en fremtid 

 Vi skal have en stærk organisation. 

 

 



Spørgsmål til Claus Lind: 

Jesper Skovgaard Jensen, Kalvehave: Claus, du har gjort det godt, men der er noget med jagttid på 

taffeland. Jeg ser masser af taffelænder når jeg er på jagt i mit område. 

Svar fra Claus: Jeg har ikke lukket jagt på taffeland, og muligheden for jagttid på taffeland undersøges. Men 

bestanden af taffeland kan ikke vurderes på baggrund af lokale observationer. 

 

Indlæg fra hovedbestyrelsesmedlem Christian Clausen 

Der henvises til slides fra HB. 

God jagt i generationer. 

- Tidligere gik vi på jagt på naturens overskud, det er en illusion i dag. 

- Skal samfundet accepterer jagt, skal det være på sunde bestande. 

- Natur 2000 områder – Vand – Trækvildt – Her jages vildt vildt. 

 

- Økosystemerne i vandet omkring Danmark, og i særdeleshed i Sydsjællands og Lolland Falsters marine 

Natura 2000 områder, er meget belastede og tåler ikke yderligere før de kollapser. 

- Løsningen findes i vandområdeplanerne og ikke i Natur 2000 planerne. 

- Vi skal ind i et nyt område med lokale vandråd, der ligger et stort arbejde hos de lokale foreninger og 

jægerråd. 

 

Indlæg ved Karen Friis, Direktør i DJ 

Der henvises til slides fra HB. 

- Skal vi have flere med, skal vi fortælle den gode historie. 

- jagtproeven.dk 

- Vi skal have fat i jagttegnskursisterne. 

- Når jagttegnskursisterne har været på hjemmesiden, kan vi kommunikere med dem, sende materiale etc. 

- Vi har fået ca. 1.000 nye medlemmer i 2021. 

- Fokus på digitale løsninger 

- Jægerforbundets app – Der kommer mange nyheder her 

- Kommunikation til medlemmer, der analyseres på hvad der ”bøvler”, før kommunikationen kører bedre, 

men der er også GPDS at tage hensyn til. 

- Rekrutteringsmateriale kan bestilles hos DJ. 

 

https://jagtproeven.dk/


Foreningskonto hos DJ 

- DJ er IKKE en bank 

- Har systemer der kan hjælpe med opbevaring af penge til de skal bruges i lokalforeningerne. 

 

Hjælp til foreningen som forening. 

- Ny foreningsvejleder. 

 

DJ i medierne 

- Er vi synlige, ja det er vi. 

- Vi vises både lokalt men også på landsplan. 

 

DJ online 

- Studie til optagelse af podcast 

- Der bliver flere og flere der besøger hjemmesiden. 

Antal følgere på facebook. 

 

Bladet JÆGER 

- Hvordan får vi historier etc. til at spille sammen – Der arbejdes på udvikling. 

 

Bemærkning fra Steen Ulrich Rasmussen, Næstved: Tak for en god beretning til Karen og Christian. 

 

Bemærkning fra Stig Egede, Sorø: Lokale vandråd, man skal være skarp, forskel på vandråd og 

vandområdeplaner. Ros til den ny strategi, DJ går over og bliver en grøn organisation, pas på med at give 

andre skylde for hvis noget ikke fungerer. 

 

Svar fra Claus: 

- Hvad sker der med vildtudbyttet hvis udsætningerne forsvinder? Antal jægere vil falde. Det kræver 

alvorlige samtaler med os selv! 

- Trækvildtudvalg, tællinger, data, mere valide data. 

- Prioritering, Jæger, ressourcer etc. 

- Tællinger, det ligger ikke i vores gener, så pisk eller gulerod ved fremtidige tællinger. 



- Vandråd, en vigtig brik fremover. 

- Grøn organisation, det var også ønsket. 

Byerne vokser, så landbrugsarealet bliver mindre. Men hvordan kan det bruges til at skabe mere 

biodiversitet? 

- Skovareal skal øges i DK, men skov hjælper ikke agerhønsene 

- Det er ikke kritik af den enkelte landmand, men af landbrugspolitikken i DK og EU. 

Bemærkning fra Stig Egede, Sorø: Antal landbrug falder. 

 

Svar fra Claus: Større og større enheder, der forventes under 5.000 landbrug i DK i fremtiden. Hvad er det 

for et landskab vi bor i? 

 

Bemærkning fra Arne Nielsen, Stenlille: Biodiversitet, landbrug, stort gods, Rosenfeldt, har taget 400 ha. Ud 

af driften, men området ødelægges af færdsel overalt på område, man holder sig ikke kun til stier og veje i 

området. 

 

Kim Madsen, fra Vordingborg: Rosenfeldt gods solgte dyrkningsretten, men effekten ville blive bedre hvis 

mennesker overholdt reglerne på området. 

 

- Afgrødevalg 

 

Bo Simonsen: Forslag til repræsentantskabsmødet. Gratis blad til Juniorjægere, virker det? 

Svar fra Karen Friis: Nej vi ved ikke om de åbner bladet. 

 

 

Lars Fog, Sorø: 

- Blomstermarker, faunastriber er godt for agerhøns. Men hvad får landmanden ud disse tiltag? 

- Jagttegnslære, giver mange aspiranter til foreningerne, men hvordan fastholder vi dem i foreningerne? 

- Nytænkning, tænk ud af boksen, der er kommet nye tanker med Karens tiltræden i DJ. 

Svar fra Claus:  

- Markvildt køre på mange kanaler og i lokalforeninger etc. 

- Tag fat i Jagtens Hus, de har materiale der kan hjælpe på mange områder. 



Unge/nye medlemmer – Vi sender dem info etc., i 18 måneder – De skal guides de rigtige steder hen i 

foreningerne, Så sig goddag til de nye. 

 

Henrik Skibsted: 

- Vi skal lære at inkluderer, så håber foreningsvejlederen kan hjælpe os videre. 

Svar fra Claus:  

- Værktøjer, foreningsvejlederen kan hjælpe, men der skal tages imod og arbejdes i lokalforeningerne. 

- jagtproeven.dk her kan man se når der er en nyjæger. 

 

Bemærkning fra Karen: 

- Der skal skelnes mellem de unge og nyjægerne, nyjægerne er ca. 31 år. 

- Kreds 7, har 3 unge der arbejder med hvordan vi får dem engageret. 

 

Bemærkning fra Jesper Skovgaard Jensen: 

- Våbenkontoret i Holstebro er meget bagefter, mange kan nå bukkejagten da, de ikke har deres 

våbentilladelse. 

 

Regnskab DJ 2021, v. Karen Friis 

Der henvises til slides fra HB. 

- Regnskabet fremlægges på repræsentantskabsmødet. 

- Vi har fået flere kontingentkroner ind i DJ i 2021. 

- Tilskud fra fonde er lavere end budgetteret. 

- Har ikke opnået de forventede indtægter, men udgifterne er reduceret grundet corona, så det ser 

fornuftigt ud. 

- Personaleomkostninger. 

- Finansielle indtægter, vi budgetterer altid konservativt. 

- Resultat for 2021, på 2.200.000 kr. mod et budgetteret resultat på 500.000 kr. 

 

Foreningsvejleder, Christian Daugaard. 

Der henvises til slides fra HB. 

- Det er det nye, og det er der store forventninger til. 

https://jagtproeven.dk/


- Vil gerne i kontakt med 862 lokalforeninger i 2022. 

- Der skulle være to foreningsvejledere i hver kreds, det er der ikke endnu, så derfor når man ikke kontakte 

til alle foreninger i 2022. 

- Blev inviteret ind i en forening, og fik skabt gode relationer. 

- Vi kan kun sparre og rådgive, se foreningshåndbog på webside. 

- Der styres hvad der tages ind og der deles som den gode historie. 

- Det er foreningen selv der skal fortælle hvad den vil, eks. nye folk i bestyrelsen etc. 

- Måske bare en samtale om hvad foreningen skal i fremtiden, hvordan den overlever som forening etc. 

- Coaching 

- Planen er at ringe til alle foreninger to gange i projektperioden, som er på to år. 

- Man er altid velkommen til at kontakte vejlederen. 

- Dialog, dialog, dialog er vejen frem. 

 

Der blev spurgt om foreningsvejlederen kommer ud til bestyrelsesmøder? 

Svar: Ja meget gerne. 

 

Bemærkning fra Steen Ulrich, Næstved: 

- Se på de jagtforeninger der er repræsenteret på mødet i dag. En opgave kunne være at sikre at der var 

flere foreninger der mødt op til kredsmødet. 

 

 

  



Hunting Skills 2022 

Der henvises til udleveret faktaark. 

- Invitation til 14. august 2022, i Køge-Herfølge jagtforening, hvor der igen i år er Hunting Skills. 

- Finn, formand nyjægerudvalg i DJ, samarbejder med nyjægerkordinatoren i kredsen 

- Nyjæger tillæg til JÆGER i april 2022, handler om Hunting Skills 2021. 

- Hvor får vi fat i de nye jægere? 

At være jæger er en livslang uddannelse 

 

- Hunting Skills skaber en baggrund og et netværk for dem der ved noget om jagt. 

- Dagen bliver en palet af tilbud, som mange kan få glæde af. 

- Man skal kunne prøve noget på alle standene 

- Der lægges op til en familiedag, som der gerne må reklameres for. 

 

 

 



Æres den som æres bør, v. Christian Clausen 

I år gives aktivitetstegn til to afgående kredsbestyrelsesmedlemmer, de er ikke tilstede i dag så de 

modtager deres æresbevisning med posten. Det var Morten Friis og Claus Rosdahl 

 

En bronzenål gives til Henrik Rasmussen, Sorø, som tak for indsatsen som sekretær i kreds 6. 

 

Kredsformand Bo Simonsen tager ordet: 

Tak til Christian Clausen for at fantastisk samarbejde, og til lykke med de 77 år i dag. 

 

5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. §26, stk. 2, og suppleant for samme. 

Punkt 5, ikke aktuelt i 2021. 

 

 

6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2. 

Bo Simonsen er villig til genvalg – Genvalgt 

 

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. ! 22, stk. 3. 

Er valgt af de enkelte Jægerråd 

 

8. Valg af aktivitetskoordinator, jf. § 18, stk. 5. 

 

Bo Simonsen byder velkommen til vores nye koordinator på holdet: Steen Riis-Petersen. 



Kredsbestyrelsen bestyre posterne som sædvane. 

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4. 

 

 

 

10. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

11. Eventuelt 

Stig Egede, Sorø: 

- Forslag til DJ, Æresbevisninger, der er også brug for disse i de lokale foreninger. Kunne man evt. lave et 

aktivitetstegn for arbejdet i de lokale foreninger, noget der var udarbejdet ens, til brug i hele landet? 

 

Kim Madsen, fra Vordingborg: 

- Reguleringsveste, kan vi få dem igen? 

Svar fra Steen Ulrich: Man skal tage fat i sin jægerrådsformand, så hjælpe de. 

 

- Husk at lave en aftale med politiet, så de ved når der er reguleringsjægere i aktion. 

 

Bemærkning fra Henrik Skibsted, Sorø:  

- Reguleringsveste er lavet til dem der har uddannet reguleringsjæger, men vi er garanter for at dem der 

bærer dem ved hvad de laver. 

 



Susan Jørgensen, friluftråd - koordinator: 

- Er DJ repræsentant i friluftsrådet i kreds 16. Hvor der er årsmøde nu. 

- Vi bør interessere os for dette arbejde, da vi har mulighed for indflydelse af denne vej. 

- Man kan påvirke andre bruge af naturen af denne vej. 

 

Der blev spurgt til om der burde være en apporterende hund pr. et bestemt antal jægere på en jagt. 

Svar fra Claus: 

- Jeg tror jeg har en ordentlig hund med når jeg er på jagt. 

- Vi må selv være garanter for at vi har de rigtige og nødvendige hunde med på jagt. 

 

Bemærkning fra Stig Egede, Sorø: 

- Er enig i de betragtninger Claus kommer med, og vær opmærksom på at der i DK kun er ca. 3.000 hunde 

der har apporteringsprøve. 

 

 

Dirigent Susan Jørgensen takker for god ro og orden, og gav ordet til Bo Simonsen for en afsluttende 

bemærkning. 

 

Bo Simonsen: 

Det har været en god dag med i godt selskab. Det at lave årsmødet med indlagt friskluft har været et 

forsøg. Vi har fået hilst på nye folk, der står klar til at yde en indsats og fået sagt tak til dem der har ydet så 

meget allerede. Jeg har nu kun tilbage at sige tak, til alle dem der har bidraget til denne dag. Tak til Claus og 

Karen for at i kom på besøg i Danmarks smukkeste kreds. Tak til vores dygtige hornblæsere, der har været 

med til at gøre dette til en festdag for den danske jagt. Ikke mindst en kæmpestor tak til vores dygtige 

dirigent, der endnu en gang har myndigt og kompetent ledt os igennem endnu et kredsmøde. For at vise at 

vi værdsætter indsatsen så er her et par flakser til vores dygtige hornblæsere og et par flakser til vores 

dirigent. Jeg har så kun tilbage at sige tak for i dag og kom godt hjem. 

 

  



Ved kredsmødet deltog følgende personer fra følgende jagtforeninger: 

 

 

Dato 

 

Dirigent: Susan Jørgensen    Referent: Henrik Ringo 


