
Referat fra årsmøde i Assens Jægerråd 
d. 6. januar 2016 afholdt i Glamsbjerg Hallens cafeteria 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning v/ Morten Asserbo 
3. Orientering om bestyrelsens sammensætning v/ Morten Asserbo 
4. Nyt fra hovedbestyrelsen v/ Kaj Refslund, herunder Hjorteforvaltning. Udsætning af    
    fuglevildt og Jagttider 
5. Nyt fra grønt råd ved Jørgen Pedersen 
6. Indlæg fra DOF Niels Andersen 
7. Indstilling af kandidat til formandsposten i Kreds 5 v/ Morten Asserbo 
8. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet v/ Morten Asserbo 
9. Valg af formand til Assens Jægerråd 
10. Indkomne forslag 
11. Eventuelt 
 

Referat: 
Der var fremmødt 17 deltagere 
 

1. Kjeld Krogh blev valgt som dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. 
 

2. Morten Asserbo indledte sin beretning med at bede om at punkt 6 blev flyttet op 
som punkt 4. Morten kunne berette at kredsen har fungeret virkeligt godt i perioden 
med Georg som formand, og kredsen har gennem Kaj Refslund en nær kontakt 
med hovedbestyrelsen. 
Forbundet afholdt i efteråret et debatmøde i Ejbyhallen, dette var et rigtigt godt 
initiativ som man håber  vil blive gentaget.  
Kredsen har fået ny riffelkoordinator Poul Erik Nielsen og Arne Greve er tilbage 
med skydevognen, alle foreninger opfordres til at bruge skydevognen. Torben 
Jensen er tiltrådt som webkoordinator for kredsen. 
Man havde i kredsbestyrelsen besluttet ikke at gentage OCC udstillingen, men nu 
har Forbundet meldt sig på banen med en OCC-udstilling d. 1. til d. 3. april. 
Med hensyn til haglskydeprøverne er der en helt uacceptabel dumpeprocent på 40. 
Vi har på papiret 324 aktive flugtskydningsinstruktører så vi burde også kunne 
uddanne de nye jægere lidt bedre.  
På skovrejsningsprojektet Elmelunden er der udpeget et område til flugtskydning, 
ikke en fastetableret bane, men et område hvor man kan benytte en skydevogn. 
Morten vil gerne vide om der er nogen foreninger, der er interesserede i at benytte 
denne facilitet. 
Med hensyn til forholdet mellem jagt og regulering skal vi gerne have mere jagt og 
mindre regulering, det gælder bla. a. for bramgæssene hvor man nu vil regulere og 
vi bør optræde som jægere ikke skraldemænd.  
Med hensyn til forvaltningen af hjortevildtet har forskellige løsningsmuligheder 
virkeligt sat sindene i kog. Formanden anbefaler at man får en landsdækkende 
løsning som foreslået af Hjortevildtsgruppen under Vildtforvaltningsrådet, det er dog 
lidt betænkeligt at de store hjorte skal skydes i brunsttiden.  
Et andet stort problem er træningen af gravsøgende hunde efter forbud mod brug af 
tamme ræve.  



Med hensyn til Jagttegnsmidlernes ca 90 mill. kr. bliver disse fordelt af 
Miljøministeriet på en hensigtsmæssig måde, hvis der er nogen der er 
interesserede i at se denne fordeling kan de kontakte Morten.  
Jagtens Hus skrider frem og oveholder tidsplan og budgetter, stor ros til Micael 
Stevns for det gode styring, det bliver et fantastisk hus!  
Forbundet har kæmpet for at få knivloven ændret og nu ser det ud til at lykkes, men 
så dukker der et andet problem op idet terroraktiviteterne i Europa har medført et 
forslag til et våbendirektiv som bla.a. betyder at våbentilladelser skal fornyes hvert 5 
år og først efter godkendelse af læge. Jægerforbundet arbejder for at forhindre 
disse ændringer, der kun er til gene for jægerne, men absolut ikke forhindrer 
terrorister i at skaffe illegale våben. 
Vi har i Jægerforbundet 16 forskellige medlemskategorier, det bør reduceres 
kraftigt. 
I år blev der afholdt kvalifikationsskydninger i Kærby Mose med ca 70 deltagere, i år 
vil denne blive afholdt i Strandager og der vil også blive afholdt 
kvalifikationsskydning i Sporting da der var en del utilfredshed med at dette ikke 
blev afholdt sidste år. En betingelse for afholdelse af Sporting er dog at der kan 
stille 20 deltagere. Der har været en del debat omkring brugen af begrebet 
”Sporting” men man regner med at dette vil falde på plads. 
 

3. Morten Asserbo gennemgik bestyrelsen der ud over ham selv som formand består 
af Vagn Aage Agri (næstformand), Jørgen Pedersen medlem af Det Grønne Råd), 
Jørgen Hansen, Henning  Breith, Keld Krogh, Jørgen Nielsen (sekretær), Henrik 
Bolting 
 

4.  (6) Som indledning til Niels Andersens indlæg forklarede Grønt Råds repræsentant 
Jørgen Pedersen, hvorfor man i jægerrådet har valgt et DOF – indlæg på årsmødet. 
Niels Andersen fortalte om sin passion for viben og den meget grundige 
undersøgelse som han har gennemført i Svendborgområdet. Der har været en 
meget stor nedgang i vibebestanden, som måske er ved at kollapse. En væsentlig 
årsag er at 2/3 af landbrugsarealerne er dækket af vinterafgrøder der er for høje til 
viberne i rugeperioden. Niels Andersen gennemgik en lille manual som han har 
udarbejdet med gode råd til landmanden om hvad han kan gøre for at hjælpe 
viberne, denne omfatter: 

 Vårafgrøder skal indgå i sædskiftet 

 Kør uden om rederne 

 Afmærk reder med markeringsflag 

 Udfør markarbejdet i et hug 

 Etabler lærkepletter og vibelavninger 

 Sørg for god kommunikation mellem traktorfører og driftsleder 
Derefter fortalte Niels Andresen generelt om DOF´s arbejde med mange grundige 
analyser og optællinger. 
 

5. Kaj Refslund gennemgik Jægerforbundets administrative organisation som den kan 
ses på forbundets hjemmeside, se 
http://www.jaegerforbundet.dk/media/2219/organisationsdiagram.png 

http://www.jaegerforbundet.dk/media/2219/organisationsdiagram.png


Kaj opfordrede desuden jægerne til at involvere sig i udformningen af 
”RASKNATUR”  - Jægerforbundets natursyn, som skal vedtages på forårets 
repræsentantskabsmøde.   
Forbundet lider desværre stadig af vigende medlemstal. 
Jagttiderne skal forhandles videre og endelig indstilling skal være udarbejdet i 2017 
med virkning fra 1-4  2018.  
Med hensyn til hjortevildtet  er problemet at vi ikke skal have flere dyr; men en 
anden aldersfordeling med flere ældre hjorte. Den Nationale Hjortevildtsgruppe har 
udformet nyt forslag som skal være landsdækkende, det indeholder en 
arealbegrænsning således at man kun må skyde en stor hjort pr. 100 HA. Dette 
forslag blev drøftet i forsamlingen og man var enige  om at støtte forslaget på trods 
af at man ikke bryder sig om arealbegrænsninger, men denne udformning giver alle 
mulighed for i hvert fald at skyde en hjort. Forslaget er udformet med henblik på 
kronvildt men vil muligvis også komme til at omfatte dåvildt. Kaj gjorde opmærksom 
på at der en  del etiske problemer omkring jagten på hjortevildt, hvor man desværre 
nogle steder udfodrer vildtet fra skovene. 
 

6. Jørgen Pedersen redegjorde for arbejdet i Det Grønne Råd, hvor han har fortalt om 
vildtreguleringskorpset. Der var fra rådets øvrige medlemmer en positiv indstilling til 
dette initiativ og man ville gerne støtte en evt. ansøgning om økonomisk støtte fra 
kommunen til fælder og lignende. 
Rådet har drøftet anlæggelsen af en kystnær sti som ikke alle lodsejere er 
tilhængere af. Personligt mener Jørgen at en del uvilje kunne undgås hvis man 
frafaldt ønsket om at adgangsforholdene skulle tinglyses på ejendommene. I første 
omgang har man tænkt sig at etablere stien fra Aa til Ungersbjerge. 
 

7. Forsamlingen var enige om at indstille  Georg Jensen til formandsposten i kreds 5. 
 

8. Til repræsentantskabet blev valgt Morten Asserbo, Jørgen Pedersen, Vagn Aage 
Agri som delegerede og Keld Krogh som suppleant. 

 
9. Morten Asserbo blev genvalgt som formand for jægerådet. 

 
10. Der var ingen indkomne forslag 

 
11. Georg Jensen efterlyste en ny koordinator til bueskydning i kredsen. 

 
 
Brunshuse d. 9. januar 2016 
 
Jørgen Nielsen 


