
 

 
MØDEDATO 10. januar 2023 
STED Hillerslev Selskabslokaler, Assensvej 144, 5750 Ringe 
MØDE NR. - 

NÆSTE MØDE Januar 2024 
TIDSPUNKT - 
STED - 

DELTAGERE Jægerrådet m.fl. 

 
Dagsorden 

 
1) Valg af dirigent 
2) Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke 

3) Grønt råd 

4) Valg af formand – (ikke aktuelt) 

5) Orientering om bestyrelsens sammensætning 

6) Indstilling af indtil to kandidater til Hovedbestyrelsen og supple-
anter for disse (kun i valgår) 

7) Indstilling til repræsentantskabsmødet 

8) Indkommende forslag 

9) Orientering ved Kredsformanden 

10) Orientering ved HB-medlemmet 
11) Eventuelt 

 

 

 
 

  

Referat  

Årsmøde Jægerrådet Faaborg-Midtfyn. 10. januar 2023 
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Pkt.              
1. Som dirigent vælges Peter Reitz. 

 

 

2.  Først mindes de jagtkammerater vi har mistet i det år der er gået. 

ÆRET VÆRE DERES MINDE!!!!!!!!!!!!! 

 

D. 30. april deltog Jægerrådet som vi plejer i Tarup/Davinde Dagen. 

Dette var igen en succes, vi havde vanen tro Vildtpølser på grill, Blå-

pandekager, selvbyg af Fuglehuse og Bueskytterne 

I år havde vi fået fat i Peter fra ”Bliv NaturligVis”. Det er ikke sidste 

gang, at vi kontakter dem, de kan noget med børn og deres forældre. 

Så tak til Peter for det store arrangement du lagde i dagen.  

 

Jægerrådet blev også inviteret til Livstilsmesse på Boltinggaard, dette 

arrangement var fra d. 4. juni. til d. 6. juni. (pinsen). 

Vi arbejder med projektet. Vi kom frem til, at der skulle bruges ca. 25 

personer for at bemande standen og da et arrangement af denne stør-

relse kræver noget økonomi (20.000,00 – 30.000,00), som vi ikke har 

i Jægerrådet henvendte vi os til Kredsen. 

 

Svaret fra Kredsforpersonen var: 

 

>citat< 

Kredsbestyrelsen har ikke bemanding til at hjælpe på livsstilsmessen, 

men hvil gerne hjælpe økonomiske, den gruppe du starter til hjælp, 

kan evt. være starten på en fremtidig udstillingsgruppe. 

Håber dette er svar nok 

Mvh Ejgil 

>citat slut< 

 

Der skulle laves budgetter, ansøges kreds og Danmarks Jægerforbund 

om økonomisktilskud. Det er svært at lave et arrangement når vi ikke 

ved hvor vi står rent økonomisk. Det næste er, at vi ville lade de for-

skellige koordinatorer selv finde de folk som de ønskede. 

Men da de fleste koordinatorer sidder i kredsbestyrelsen, bliver det ”op 

ad bakke”. 

Efter dette svar samt en stram tidsplan, besluttede vi at sige NEJ TAK. 

Selvom jeg sidder i kredsbestyrelsen, mener vi i Jægerrådet ikke, at 

det skal være Jægerrådet som skal lave en ”udstillingsgruppe”. Det 

skal være kredsbestyrelsen. 

Grunden til Jægerrådets holdning vedr. udstillingsudvalg er følgende: 
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Udtalelse HB-medlem d. 1. juni 2022.  

 

>citat < 

Jægerrådet er politisk råd, og kredsen er dem der skal skabe aktivite-

ter. 

>citat slut< 

 

En lille eftertanke:  

Før i tiden var dette b.la. et kredsarrangement, hvor kredsbestyrelsen 

var den bærende kraft i planlægning, økonomi m.m., det er det ikke 

mere. Kredsen heller vil deltage i Jagtmessen i OCC, Game Fair på Bra-

hetrolleborg og evt. Dyrskuet hvis det kan lade sig gøre.  

Vi har også kigget på strukturen, med det er ikke blevet til så meget. 

Kredsen har nedsat et udvalg som skal arbejde med denne.  

Fra Fåborg-Midtfyn er Peter Kraglund Jacobsen indstillet til at deltage i 

strukturarbejdet mellem Kredsen og Jægerrådene kreds 5. 

Peter er ”Ny Jæger” og kommer fra Årslev, han er medlem i Sdr. Nærå 

Jagtforening. (Jeg tror at Ejgil eller Lars vil komme mere ind på dette). 

Peter har efterfølgende trukket sig.  

Odense Havn har købt den Gamle Forsøgsstation på ca. 100 HA. i Års-

lev og Odense af Staten, her skal der etableres en såkaldt Tør Havn. 

Et areal som pt. henligger med træer, buske og marker, en perle for 

vildtet og ikke mindst insekterne. Dette skal nu belægges med asfalt, 

beton og fliser. 

Jægerrådet i FMK indstiller derfor at Faaborg-Midtfyn kommune ind-

skriver i lokalplanen for Odense Dry Port, at der skal sikres arealer til 

Biodiversitet. 

Vi er igen blevet en Jagtforening mindre i Faaborg-Midtfyn kommune. 

Sidste år lagde Brobyværk og Nr. Broby Sogns Jagtforening sig sam-

men. Nu har Jagtforeningen Sydvestfyn nedlagt sig selv.    

Grunden til nedlæggelsen er at der ikke var opbakning nok til deres ar-

rangementer så økonomien kunne hænge sammen.  

Så vi nu er nede på 22. 

Jeg er bange for, at det ikke er sidste nedlæggelse eller sammenlæg-

ning af jagtforeninger vi ser. 

Jeg har derfor en opfordring til alle. 

STØT OP OM JERES LOKALE JAGTFORENING. 

DET GÆLDER OGSÅ JÆGERRÅDET I DE FORSKELLIGE KOMMUNER. 

DE GØR ET KÆMPE STYKKE ARBEJDE FOR JER MEDLEMMER. 

Der kigges stadig / arbejdes med en skydebane i Faaborg-Midtfyn 

Kommune.  

Jeg vil ikke komme mere ind på dette emne, uanset evt. spørgsmål. 
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Til sidst vil jeg takke Jagtforeninger, bestyrelsen i Jægerrådet og Kred-

sen for et godt samarbejde i løbet af året. 

 

Sp. Hvor mange medlemmer er der i FMK, svar 995 

 

3. Der er kæmpet for at opnå mere indflydelse, det er lykkedes, fremad-

rettet er der 3 møder i det Grønne råd, tidligere var der to. 

Rågeregulering skal nytænkes, der er mange klager over råger, forsøg 

med rågeskræmmer virker i et par år. Der er et godt samarbejde med 

Maiken Asserbo. I nogle byer overvejes det at presse rågerne ud af 

byen. 

Der er krav om at bjørneklo skal bekæmpes før 15. maj, både på of-

fentlig og privat grund, der opfordres til at melde det til kommunen 

hvis man ser bjørneklo. 

Årslev forsøgsstation skal fremadrettet være Dry Port der primært be-

står af befæstede overflader, med tilhørende bassin til opsamling af 

overfladevand. Her bør der søges indflydelse når lokalplan er i høring, 

for at indtænkes biodiversitet, der skal indtænkes områder med vege-

tation til insekter og dyreliv. 

 

Sp. Er der et reguleringsråd i FMK?  

Sv. Der er lokale reguleringsgrupper 

 

Brug rågeregulering til at give ny jægere muligheden for at komme 

med på jagt. Det er oplagt for jagtforeningerne at anvende regulerin-

gerne som en aktivitet. 

 

Undersøg om der er mulighed for at forlænge reguleringen når der ud-

ruges unger sent. Koordinator bør undersøger. 

 

Der er ansat ny jagtkonsulent til at følge op på reguleringstilladelser 

 

 

4. Ikke aktuelt  

5. Jægerrådets sammensætning. 

 

Per Brunsgaard. Jagtforeningen Midtfyn. 

Peter Reitz. Ringe og omegns Jagtforening. 

Flemming Sørensen. Faaborg Strandjagtforening. 

Ole Kristensen.  Broby Jagtforening. 

Fini Kjærsgaard. Allested - Vejle Jagtforening. 

Bjarne Rullhøj. Hillerslev / Korinth Jagtforening.  

Jens Thomsen                       Sdr. Nærå Jagtforening 
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6.   

Ikke aktuelt 

 

 

7.  Indstillede er: Jens Thomsen, Flemming Sørensen, Bjarne Rullehøj, 

Fini Kjærsgaard 

 

 

8. Ingen indkomne forslag  

9. Nyt medlem til den nationale hjortegruppe er Carsten Andersen, var 

eneste kandidat. 

 

På Jagt & Outdoor messe var der ca. 11.000 besøgende, det var ikke 

for mange, der manglede våben. Der var god kontakt de besøgende 

der kom. 

 

Vi er i gang med at planlægge Game Fair i august, vi ønsker aktivitet 

på standen. 

 

Kredsen vil gerne genoplive stand på dyrskue, standen skal tilpasses, 

hjælpere er velkomne. 

 

Det opfordres til at søge midler ved Jagtfonden til at lave aktiviteter i 

foreningerne, fonden skal hjælpe med at tiltrække nye medlemmer, 

fonden råder over kr. 50.000. 

 

Naturstyrelsen inviterede hvert år på jagt, i 2022 var der kun 2 ud af 9 

der svarede Naturstyrelsen. Anvender vi ikke tilbuddet stopper invitati-

onerne. 

  

Der er nedsat et strukturudvalg der skal arbejde med at styrke samar-

bejdet mellem kreds og jagtforeningerne, udvalget består af 4 perso-

ner hvoraf en har trukket sig, udvalget arbejder på et oplæg.  

 

Sp. Der er en bekymring for forslag ikke gennemføres. 

Sv. Det er alene arbejdes mellem kredsen og foreningerne. 

 

På dyrskuet trækkes der på div. koordinatorer for at lave aktivitet på 

standen. 
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10. HB har påtalt kvaliteten af referater, HB har stiller forslag til andre re-

ferater hvoraf det fremgår hvordan diskussionen har forløbet, refera-

terne skal afspejle meningsudveksling på møderne, og der vil naturlig-

vis være lukkede punkter. 

 

Strategi God jagt i generationer har primært to ben, det jagtfaglige og 

en organisatoriske der skal understøtte det jagtfaglige. Vi skal være 

mere transparente og inviterer andre indenfor? 

 

JF kæmper for vildtets frie bevægelighed, sikre lave hegn i reserva-

terne, og et ønske om bruger indflydelse, der er forskellige syn på det, 

også i NGO’erne. 

 

Udsætning er et stort tema, der snydes med indberetning, det får en 

konsekvens for alle jægere. Ænder er under stort pres, der er stor di-

vergens mellem antal i opdræt og indberettede. 

 

Våben, registrering af våben har ikke fungeret med stor konsekvens 

for jægere og våbenhandlere. Ny justitsminister har taget problemet 

alvorligt, og der er endelig kommet fremdrift. 

 

Skydebaner, der kræves nye støjmålinger som konsekvens af patroner 

støjer mere, JF står til rådighed med hjælp. Problemet kan evt. afhjæl-

pes ved at anvende patron med samme støjniveau som tidligere – så 

de passer til den oprindelige støjmålinger. Husk at få registreret skyde-

banerne i lokalplan. 

 

Medlemstallet af JF stiger svagt på Fyn, JF forsøger at sende nye med-

lemmer til jagtforeningerne. 

Medlemstallet er ca. 93.00, heraf 75093 individuelle medlemmer, og 

ca. 18.000 dobbelte medlemmer. 

 

Jæger er kommet i et nyt design uden indstik.  

 

Der er oprettet en jægerweb til at kommunikerer internet mellem jæ-

gere, brug den, og husk en ordentlig tone. 

 

Foreningskonsulenterne er klar til at hjælpe med aktiviteter og tiltræk-

ning af nye medlemmer i foreningerne. 

 

Der tilbydes en foreningslederuddannelse, det anbefales at gøre brug 

af tilbuddet om at dygtiggøre ledelseskompetencerne i foreningerne. 
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Der ligger en matrice der viser hvordan man får indflydelse i Danmarks 

Jægerforbund, gør brug af den, og stil forslag til ændringer i stedet for 

at gå og brokke jer. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/politik/fa-

indflydelse/ 

 

Der arbejdes på at lave et sekretariat der skal sikre en kontinuitet i det 

politiske arbejde på trods af skiftende HB-medlemmer. 

 

Kommentarer: 

 

Forsøg at undgå kvægriste i offentlig vej ved resevaterne, så giver det 

ikke mening at lave høje hegn. 

 

En god orientering ved HB. 

 

Godt der arbejdes på bedre referater, der er ikke tilstrækkelig informa-

tion. 

 

Konsulenterne bør besøge opdrættere. 

 

Sp. Hvorfor stiger antal på Kalø når der er færre medlemmer.  

Sv. En del er eksterne konsulenter der er projektansatte og eksternt fi-

nansieret. Der skal være fagligt belæg for de påstande vi som jægere 

fremkommer med, denne faglighed produceres på Kalø. 

 

11. Jørgen Egelund Jensen, Thorbjørn Stegelmann og Claus Harbo Chri-

stensen har sagt ja til at lavet et strukturudvalg i kreds 5, hvor der er 

for få jægerråd med og for lidt opbakning. Her en kort orientering om 

deres tanker. 

 

Hvordan nytænkes jægerråd?  

Hvordan videndeles mellem foreningerne.  

Koordinatorerne skal være mere synlige.  

Hvordan sikre vi den viden vi har fastholdes, så viden ikke forsvinder 

ved et eks. formandsskifte.  

Der er lavet en lukket Facebook gruppe til arbejdet. 

Der opfordres til at komme med forslag til aktiviteter til gruppen. 

Der opfordres til at lave en åben FB gruppe. 

Strukturudvalget arbejder med struktur mellem kreds og foreninger. 

Uenighed mellem hjortegruppen og landbrugsforening tages med i 

hjorte gruppen på Fyn. 

 

 

  

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/politik/fa-indflydelse/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/politik/fa-indflydelse/

