
 

 
MØDEDATO 27. september 2022 
STED Flemming Sørensen, Horne Landevej 30, 5600 Fåborg 
MØDE NR. - 

NÆSTE MØDE - 
TIDSPUNKT - 
STED - 

DELTAGERE Per Brunsgaard. Jagtforeningen Midtfyn. 

Peter Reitz. Ringe og omegns Jagtforening. 

Flemming Sørensen. Faaborg Strandjagtforening. 

Jens Thomsen                Sdr. Nærå Jagtforening 

Fini Kjærsgaard. Allested - Vejle Jagtforening. 

Ole Kristensen.  Broby Jagtforening. ref. 

 
Afbud: 

 Bjarne Rullhøj. Hillerslev / Korinth Jagtforening.  

 

 
Dagsorden 

 

  

1. Referat. 

2. Post og siden sidst. 

 Udstillingsudvalg. 

 Henvendelse fra Faaborg Strandjagtforening. (Flemming). 

 Struktur. 

3. Sidste skud i bøssen. 

4. Årsmøde Jægerråd. (Tirsdag d. 10. jan. 2023?) 

5. Grønt Råd. (Per Brunsgaard.) 

6. Friluftsrådet. (Fini Kjærsgaard) 

7. Hjortevildt. (Fini Kjærsgaard.) 

8. Valg Friluftsrådet. (Fmd.) 

9. Evt. 
 

 

Referat  

Jægerrådet Faaborg-Midtfyn. 27. september 2022 
-/olkr 
 
+45 2558 6548 
Olkr1964@gmail.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. september 2022 

-/olkr 

 

Side 2/3 

Pkt.                  Aktion 
1. Referatet er godkendt. Ansvarlige til aktion skal påføres referatet.  

 

2.  Jægerrådet i FMK anbefaler kredsen, at hver jægerråd indstiller en del-

tager i udstillingsgruppen. 

 

Udstillingsgruppen i kreds 5 ønsker medindflydelse på de landsdæk-

kende udstillinger der er placeret i kreds 5 (Gamefair og OCC). 

 

Flemming orienterer om kontakt fra Fåborg Strandjagtforening, der fo-

retages ikke yderligere. 

 

Jægerforbundets struktur blev behandlet på møde d.13. september på 

Centrovice. På mødet blev der valgt en gruppe der arbejder videre med 

de indkomne forslag, kredsformanden er ansvarlig for gruppen. 

 

 

3. Arbejdet med at få etableret en skydebane gives et sidste forsøg. Der 

holdes et indledende møde med HB Lars Udengaard, hvor strategi for 

møde med Kultur- og Lokalsamfundsudvalget udarbejdes, herefter sø-

ges et møde med Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. 

 

Jens 

4. Mødet afholdes d. 10. januar, mødested følger.  

5. Møde d.23. juni, besigtigelse af grønne områder i Fåborg. Det er tan-

ken det Grønne Råd skal have en mere rådgivende rolle. Der vil blive 

fremført skriftligt forslag af Jægerforbundet og Friluftrådet om 3 møder 

årligt. 

 

 

6. Intet nyt  

7. Der har ikke været møder siden sidste Jægerrådsmøde. 

Der spørges ind til hvornår der afholdes årsmøde, samt om der er nyt 

vedr. forvaltning af råvildt. 

 

 

8. Ingen bemærkning  

9. Der gives ikke støtte til vildtkamera ifm. Dataindsamling. 

Der er oprettet en fond til etablering af arrangement for Jagtforenin-

gerne, foreningerne opfordres til at søge. 

Skydebanerne vil blive underlagt støjmålinger. Hvis de ikke overholder 

støjkarv, kan der kræves nye miljøgodkendelser. Jægerforbundet af-

holder orienteringsmøde d. 27. oktober i Kolding. 

Jens Thomsen har plads i Naturstyrelsens brugerråd. 
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Side 3/3 

Der er et mål om at opnå 75.000 hektar uberørt skov, d.d. er der 

25.000 hektar. 29.000 hektar er på vej i primært Østdanmark 

Der arbejdes mod et mål om at opnå 18.000 hektar klima lavbunds-

jorde.  

Der ønskes bedre kontrol af reguleringstilladelser, hertil ansættes en 

konsulent. 

Roskilde Universitet opstarter indsamling af blodprøver fra Rådyr med 

henblik på kortlægning af udbredelse af TBE-virus, Flemming ligger 

inde med materiale til indsamling. 

Ved etablering af projekter med vedvarende energi (eks. land vindmøl-

ler og solceller) skal der betales en afgift til kommunen. Midlerne et 

tænkt tilbageført til borgerne, tilbageførsel opnås via ansøgninger. 

 

10.   

11.   

 


