
Jægerrådsmøde Guldborgsund 12. januar 2023, 

Østfalster Flugtskydningscenter. 

 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægternes §15, stk. 6 

 

1. Valg af dirigent 

2. Aflægning af jægerrådets virke 

3. Valg af formand (næste gang 2025) 

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning 

5. Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleant for disse (kun i valgår) 

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

Østfalster jagtforening og Østfalster flugtskydningscenter er vært ved en øl eller vand under 

mødet, og kaffe med tilbehør efter mødet. 

 

 

1. Valg af dirigent 

- Christian Clausen blev foreslået, og valgt. Christian henviste til annoncering af Jægerrådsmødet, i 

bladet JÆGER, november 2022, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. 

 

  



2. Aflægning af jægerrådets virke 

Beretning 2022 

 

Mange af de andre jægerrådsformænd havde et ønske om at deltage ved alle jagtforeningers 

generalforsamling i 2022, prisværdigt men det er ikke foreneligt med mit arbejde. I min beretning for 2021, 

gav jeg udtryk for at ville besøge alle skydebanerne i Guldborgsund kommune i 2022, og det lykkedes. 

 

Inden bukkejagten var på Musse Skyttecenter, hvor der skydes på 100 og 200 meter. 200 meterbanen er 

med elektronisk markering. Der udbydes det obligatoriske skydeforløb, som kræves inde riffelprøven. Der er 

instruktører fra flere af foreningerne I Guldborgsund og Lolland kommune, på banen. Fine tilkørselsforhold, 

og parkeringsmuligheder, som dog kan være lidt fugtige, hvis der kommer meget nedbør, det samme gælder 

for 100 meter banen. 

 

Onsdag den 3. august var jeg på besøg på Kohavebane, en rigtig varm dag, termometeret stod på omkring 

30 grader. På banen er der mulighed for at skyde jagt og trap. Der var en rigtig god stemning, og trods det at 

jeg var et nyt ansigt, var jeg hurtig med i gruppe med flere andre, og var med ude og skyde en gang jagt. 

Publikummet var nok så jeg aldersmæssigt trak gennemsnittet ned, dette bekymrede også en af dem jeg talt 

med, da han var en ud af meget få unge på kun 40, talte også med en nyjæger, som havde bestået sin 

haglskydeprøve i 2021. Et hyggeligt klubhus, med lidt historie på væggene. Skydebane har fine 

tilkørselsforhold, og ligge i et område med forskellige muligheder for fritidsaktiviteter. 

 

Onsdag den 10. august var jeg på Nordfalsters jagtforenings skydebane i Nr. Vedby, lidt nostalgisk, da jeg 

ikke havde været der siden 1981, da jeg tog jagttegn. Det var igen en varm dag, og der var nok lidt færre 

skytter denne aften, da høsten var i fuld gang. Klubhuset emmer af nostalgi. Jeg kom hurtig i snak med en 

flink mand på 70+, som først havde taget jagttegn da han var omkring de 60 år. Fik en god snak med 

foreningens formand Jan Krogh. Var ude og skyde jagt og trap, resultat er ikke værd at nævne, men skyldes 

sikker at man ser direkte op i solen ligegyldig hvilken due man skyder efter. Der skydes jagt, trap og skeet, på 

banen i Nr. Vedby. Publikum var de ældre, og nogen kom også bare for at få en god snak i klubhuset. 

Forening har en mindre gruppe af ungdomsskytter, og aktiviteten på banen hjælpes også af et Aage 

Smedgård kommer med ca. 40 jagttegnskursister hvert år. Fine tilkørselsforhold, og område minder meget 

om en valanlagt vildtremise. 

 

Tirsdag den 16. august gik turen til Sydfalster Jagtforeningsskydebane, som ligger i den syvogtyvende 

kartoffelrække. Der er skydes jagt og trap, og banen er i 2022, opdateret med automater til betalingskort. 

Publikum er dels ældre skytter, men også en del unge skytter. Sydfalster Jagtforening har haft et delt 

klubhus, det var Guldborgsund kommune der rådede over den anden halvdel, til en knallertklub, denne er 

nu nedlagt, og Sydfalster Jagtforening har fået et større klublokale og et godt værksted og depotrum til 

deres redskaber. I klubhuset hænger på væggen et sprængt løb fra en halvautomat, så man lige bliver 

mindet om at man skal huske at se gennem løbet på sit våben. Bane har i år fået udvidet deres skydetid 



med en timer på hver træningsdag. Skydebanen er beliggende i et inddæmmet område, tæt på en golfbane 

og et stort sommerhusområde, så der skal passes på miljøgodkendelsen. Trods placeringen i den 

syvogtyvende kartoffelrække er der fine tilkørsels og parkeringsforhold. 

 

Tirsdag den 23. august gik turen til Idalund skydebane, også et nostalgisk gensyn, da det var her jeg i 1981 

var til jagtprøve. Klubhuset ser ud som i 1981, og emmer af historie, trods den udvikling der er sket siden 

1981. Banen byder på mulighed for at skyde jagt, sporting, trap, skeet, og ”høje fasaner”. Dagen var en rigtig 

flot sensommerdag, med højt til himmelen. Ved ankomsten til banen var publikum igen den ældre 

generation, men dette billede ændrede sig efter kl. 18.00, hvor banen summede af unge skytter, faktisk så 

mange at disse var i overtal, rigtig dejligt at opleve. På en almindelig træningsaften bruges der ca. 7.000 

lerduer, så det er en bane med stor aktivitet. Der er to baneansvarlige når banen er åben, så det er altid 

muligt at få en instruktør med når man skal skyde. Sikkerheden på bane går man meget op i, og på alle 

standpladser er beskrevet at personer uden jagttegn kun må skyde ifølge med en instruktør. I løbet af 

aftenen talte jeg ned dels banens formand, som roste en person i foreningen for det kæmpe arbejde der 

blev gjort for at tiltrække de unge skytter, og arbejdet bar frugt, fik også en snak med en af dem der var 

baneansvarlig denne aften, han kunne fortælle at den aktivitet der var denne aften, var det billede der var 

hver gang. Banen er skiltet fint, ligegyldigt hvor man kommer fra, og tilkørsels- og parkeringsforhold er fine. 

Skydebanen er beliggende midt i hvad kan betegnes som en kæmpe vildtremise. En dejlig aften, på en 

skydebane hvor der var en fantastisk god stemning. 

 

Østerfalster Flugtskydningscenter. Banen nærmest mig så også den bane jeg oftest besøger. Banen blev 

anlagt da to baner i det daværende Stubbekøbing kommune lukkede, det var Stubbekøbings 

Strandjagtsforening i Blæsbjerg, og Åstrup og omegns Jagtforenings bane i Nr. Tåstrup lukkede. Så Østfalster 

banen, som den i daglig tale hedder er en 27 eller 28 år gammel. Der skydes Jagt, sporting og trap. En 

jagttegnslærer bruger banen i sin undervisning, og der har de senere år også været en haglskydeprøve eller 

to årligt. Bane publikum er en blandet skare af unge, midaldrende og ældre skytter. Når banen åbne ri 

januar, og i perioden frem til udgangen af marts, serveres der kogt sild i en time inden banen åbner, nogle 

kommer kun for at spise en kogt sild og nyde selskabet, hvilket der naturligvis også er plads til i banens 

klubhus. Banen ligger på lejet grund, hvilket er med til at udfordre banens økonomi. Klubhuset på banen har 

ikke den samme nostalgi som på et par af de andre baner, men der er dog nogle pokaler etc. 

 

Skytter med ”Solsikke snor”, altså skytter med et usynligt handicap. Søndag den 11. september havde jeg 7 

skytter, fra en af Q-klasserne på Nykøbing katedralskole med ude på Østfalster banen, kun en af dem havde 

skudt før, skytterne var i alderen 18 til 30 år. Formand Hans Henrik Larsen, instruerede skytterne, og der 

blev skudt trap. Alle skytter fik ram på flere duer, så et resultat med en spredning fra 4 til 21 ud af 25 duer 

var resultatet. De unge mennesker fik en oplevelse som var det store samtale emne den næste uge, hvor 

der også blev set på hvem der havde de største blå mærker, efter skydningen. Tak til Hans Henrik Larsen for 

et godt arrangement, med respekt for de ungens udfordringer. 

 

 



På kort fra Danmarks Jægerforbund mangler Sydfalster Jagtforeningsskydebane, og ligeledes den lille 

skydebane på Åvej i Toreby, den sidste må jeg med skam fortælle at jeg ikke kendte til, og derfor ikke har 

besøgt i 2022. 

 

Vaskebjørn, mårhund, kænguru og odder. 

Vaskebjørn. I august modtog jeg besked fra Kalø om at der på Østlolland, Grænge, Majbølle og Sakskøbing 

området muligvis var set en vaskebjørn, ugen efter bekræftede foto fra et vildkamera at der var en 

vaskebjørn i området. Hvis man kunne fange vaskebjørnen eller man fandt den død, blev der anmodet om 

at den blev afleveret hos Naturstyrelsen, Egehusene i Tingsted. Vaskebjørnen fik et trist endelig, da de blev 

påkørt og dræbt. 

 

Mårhund. Spreder sig i landet, og i august fik jeg tilsendt foto at spor, som man mente kunne være fra en 

mårhund, fotografiet var taget i Moseby, af en der var ude og lufte sin hund. Fotoet blev videresendt til 

Kalø, som heldigvis meldte tilbage at det var spor fra en meget stor hund, så heldigvis ingen mårhund på 

Falster i denne omgang. 

 

Kænguru. Hmm, godt nok er vi på Sydhavsøerne, men at der skulle leve en kænguru på den fri vildbane 

syntes nok at være lidt for eksotisk. Men jeg fik forevist en film optaget i området ved Øster Ulslev, og ja en 

kænguru i fuld spring ind over en roemark. Kænguruen er efterfølgende blevet filmet af Tv2øst, og vist på tv. 

Det viser sig at kænguruen har været i området i flere år, men ingen ved hvor den kommer fra. 

 

Odder. 2022 blevet året hvor der ved Sakskøbing og Flintinge å, blev opsat advarselsskilte om passe på at 

der var oddere som kunne krydse vejen. De første rygter om odder ved Flintinge å, startede for ca. fem år 

siden, og den 16. maj i år så jeg med egne øjne en odder ved Flintinge å, og odderen har tilsyneladende 

formået at udvikle sig til en stigende bestand, for også på Falster er der nu flere steder opsat advarselsskilte, 

om oddere der krydser vejen.  

 

Havørn og andre rovfugle. 

Der har naturligvis været en større pressedækning af at der et sted omkring Maribo er blevet fundet en 

skudt havørn, og fokus på jægerne i område blev ikke mindre da det kom frem at den var skudt tæt på 

findestedet, og at det var en havørn i sin bedste alder. 

 

Jeg hører bemærkninger som det er vores vildtpassers opgave at holde rovtøj, herunder rovfuglene væk fra 

vores udsætninger, ligegyldigt hvordan, eller rovfugle kommer ikke når vi sidder klar til at bekæmpe dem. 

Det er mig uforståeligt vi stadig skal høre og opleve disse holdninger, og jeg håber at I alle tager afstand fra 

disse holdninger. 

 



Bramgæs. 

Året 2022, har budt på flere møder omkring bramgæs, hvor Århus Universitet, med Jesper Madsen i spidsen 

har styret projektet, som egentlig var slut i januar 2022. Men ved mødet i januar ønskede et flertal at 

arbejde videre med projektet, og vi har været så heldige at 15. juni fonden forsat støtter projektet, så det 

kan køre 3 år endnu. Det er forsat området fra Gedser i syd op til Nykøbing på Falstersiden og på Lollands 

siden fra Nagelsti ned over Fuglsang, der er med i projektet, hertil kommer at et område på det nordlige 

Lolland ved Vigsnæs også er kommet med i projektet. Der arbejdes med aflastningsmarker, hvor spildroer 

får lov at ligge, for at gæs og svaner i ro kan fouragere. Aflastningsmarker ser ud til at virke til vi når januar, 

så kan gæs og svaner ikke længere holde sig fra vinterkorn- og vinterrapsmarkerne, og reguleringen må i 

gang. Aflastningsmarker er en udfordring i forhold til jagtlejerne, der er udarbejdet et tillæg til eksisterende 

jagtlejekontrakter. Der er planlagt et kursus, hvor DK Wai kommer med et indlæg om regulering af gæssene. 

Med frostperioden i december 2022, så allerede store flokke af gæs på markerne, og i områder uden 

aflastningsmarker, var gæs og svaner også på marker med vinterafgrøder. 

 

Grøntråd, her er det forsat Christian Clausen der bestrider pladsen, så måske Christian kan berette om nyt 

fra Grønt Råd. 

 

Kredsbestyrelsen. 

Der kom en del nye ansigter i kredsbestyrelsen i 2022. Kredsbestyrelsen har i 2022, holdt i alt fire møder, 

samt et formandsmøde, referat fra disse findes på kredsens hjemmeside. Kredsmøde i marts i Sværdborg, 

en nytænkning af kredsmødet, som der bygges videre på i 2023, og kredsmødet koldes igen i Sværdborg. 

 

I juni var der repræsentantskabsmøde, et to dages arrangement, som blev holdt i Vingsted, og i september 

var der indbudt til seminar for jægerrådsformænd. 

 

Foreningernes dag, Guldborgsund 

Der var på jægerrådsmødet en opfordring til at Guldborgsund Jægerråd skulle deltage på foreningernes dag 

i 2022. Må med skam meddele at det var gået i glemmebogen. Foreningernes dag var den 10. september. 

Jeg forsøger at huske det næste foreningernes dag, hvor jeg nok kommer til at trække på nogen af jer der 

mødt op i dag, hvis vi skal kunne være synlige ved at sådant arrangement. 

 

Skyttefunktion i Dyrenes Beskyttelse 

Vi har i hele landet nogle rigtige dygtige schweisshunde, også lokalt i vores område, som løser opgaver ved 

påkørt vildt. 

 

Hvor mange kender til Dyrenes Beskyttelse, som supplement til schweisshunde, og Falck, har et netværk af 

frivillige jægere, der må foretage nødaflivning af påkørt vildt vejene eller langs vejen? Skytter til 



nødaflivning i regi Af Dyrenes beskyttelse, uddannes på et to dages kursus, og godkendes af politiet inde de 

må løse opgaver med nødaflivning. Dyrenes beskyttelse har en forsikring der dækker skytterne, og der 

udbetales kørepenge efter statens takster når man bliver kaldt ud på en opgave vi. I dag er der 110 frivillige 

jægere i tilknytte ordningen, disse har i 2022 løst mere end 2.600 opgaver. Dyrenes beskyttelse håber at 

man kan komme op 150 frivillige skytter, her på Sydhavsøerne er der mangle på frivillige til korpset. 

 

Jæger app 

Jæger app kan mange ting, så en klar opfordring at få den installeret og brug den. Vi som jægere færdes 

mange forskellige steder, og en af funktionerne er muligheden for at indberette, hvad vi ser af blandet 

hjortevildt og hare. De data vi som jægere indsender via appen er vigtige i bestandsovervågningen. Jo flere 

der får den installeret jo mere valide data har Jægerforbundet mulighed for at bruge til alles bedste. 

 

Christian Clausen supplerede beretning med nyt fra Grønt Råd. 

- Ønske om solcellepark i Natur 2000 område på Sydfalster. Miljøstyrelsen meddelte at det ikke var lovligt, 

så der blev givet afslag, og der er forsat natur. 

- Grønt Råd skal være enige for at kunne rådgive kommunen. 

- Der har været to møder, med dialog til disse møder. 

 

Beretningen Godkendt 

 

 

3. Valg af formand (næste gang 2025) 

- Ikke valg år, punktet udgår 

 

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning 

Nordfalster Jagtforening, Peter Due Larsen 

Guldborgsund Jagtforening, Ove Christoffersen 

Stubbekøbing Strandjagtsforening, Ove Petersen 

Østfalster Jagtforening, Hans Henrik Larsen 

 

5. Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleant for disse (kun i valgår) 

- Ikke valg år, punktet udgår. 



6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 

Nordfalster Jagtforening, Aage Smedegaard 

Østfalster Jagtforening, Hans Henrik Larsen 

Østfalster Jagtforening, Jens Kahr 

Guldborgsund Jagtforening, Ove Christoffersen 

 

 

7. Indkomne forslag 

- Ingen indkomne forslag. 

 

 

8. Eventuelt 

- Stor ros til medlemsservice i Jægerforbundet, når man kontakter dem telefonisk, Tak for det. 

- Lederuddannelse i DJ, man møder mange gode mennesker, kunne disse evt. inviteres til møde i 

kredsen? 

- Kunne der være en jagtfaglig vinkel ved indlæg på kredsmødet? Vi vil beholde jagten. 

 

Herefter indlæg ved Kredsformand Bi Simonsen og Hovedbestyrelsesmedlem Christian Clausen. 

Bestandsovervågning – Dataindsamling, det allervigtigste, skal bevis at det vi laver på jagt er 

bæredygtigt. Vingeundersøgelse viser noget om ynglesucces. Flere arter af svømmeænder skal 

diskuteres i vildtforvaltningsrådet i 2024. Så send nu vinge ind, så der er flest mulig data til 

rådighed. 

Hare og agerhøns. Tælleruter hvor nataktive dyr registreres, måske et emne til jagtforeningerne. 

FN, Biodiversitetskrise konference i Canada, konklusion der skal være 30% beskyttet naturområder. 

 

Udsætning – En del af den danske jagtkultur. Udsætning af fasaner fordrer biotopplaner. 

Fritidsudsætning eller Erhvervsudsætning – Bæredygtig udsætning. 

Antal udsatte fasaner øges, mens antal udsatte ænder, er dalende. Jægernes troværdighed er på 

spild. 



Vi har udfordring med udsætningen, der skal styr på tingene, ellers mister vi jagten. Vi skal ære 

vildtet, og opføre os som gode jægere. 

Der er stor risiko for at miste retten til udsætning af gråænder. 

 

Skydebaner – Støj. Støj fra haglgeværer, er større end tidligere antaget. Derfor stor risiko for at alle 

skydebaner skal have deres miljøgodkendelse revurderet, kan resulterer i at op mod 30% af landets 

skydebane må lukke. 

Der arbejdes på udvikling af patroner med en udgangs db på max 115, lykkedes det at udvikle en 

sådan patron, kan mange skydebane fortsætte som hidtil. 

 

Medlemsudvikling. Der mistes ikke medlemmer, og i Guldborgsund kommune har vi 

medlemsfremgang. Nye medlemmer skal gerne være forankret i en lokal jagtforening, og ikke være 

direkte medlem af DJ. 

Samarbejde med jagttegnslærerne, så aspiranterne meldes ind i de lokale foreninger. 

DJ har generelt stigende medlemstal. 

Puljer kredsen kan disponerer over bliver mindre i 2023, også DJ er ramt inflationen og de stigende 

energipriser, så derfor færre penge at bruge. 

 

 

Referent, Henrik Ringo 


