Årsmøde Jægerrådet i Hillerød 2019
23. januar 2019 Bødeskov Station
Formanden Jørgen Jacobsen indledte med at byde velkommen:
Velkommen til årsmøde i Jægerrådet i Hillerød Kommune. Som helt korrekt hedder Danmarks
Jægerforbund Hillerød.
For at være med i Jægerrådets aktiviteter skal man være medlem af en af jagtforeningerne i Hillerød
Kommune eller være bosiddende i Hillerød Kommune og medlem af en anden jagtforening under DJ eller
DJ direkte.
Formanden fremhævede, at han nu havde været formand i det første år ud af de fire år valgperioden løber.
Han havde fået en meget grundig overdragelse fra den tidligere formand Christian Færch, som også
gennem året har hjulpet, når han var i tvivl. Mange tak til Christian.

Formanden fortsatte derefter til dagsordenen.
1. Valg af dirigent og referent
Jægerrådet foreslog Jens Bitsch som dirigent. Idet der ikke var andre forslag, blev Jens enstemmigt valgt.
Chr Færch blev valgt til referent.
Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet, og at dagsordenen var i overensstemmelse med
vedtægterne.
Der var 13 deltagere.
2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden Jørgen Jacobsen.
Beretningens første del omhandlede aktiviteter i Jægerrådet i Hillerød Kommune, og derefter blev de
vigtigste jagtpolitiske nyheder i 2018 gennemgået.
Vi er en del af de ca. 74.000 jægere, der er organiseret i DJ og der er bestemt plads til flere. Vi må alle
sammen arbejde for, at der kommer flere medlemmer i DJ, jo flere medlemmer jo tungere vejer vores ord
overfor politikerne og de andre grønne organisationer, som jo har forskellige interesser. Der er ca. 176.000
der har løst jagttegn i Danmark, så der er potentiale for rekruttering.
Jægerrådet er en sammenslutning af jagtforeningerne i Hillerød Kommune. Dets primære virke er
reguleringsaktiviteter og nyjægerjagter.
Ifølge DJ vedtægter er Jægerrrådet også ansvarlig for lokale jagtpolitiske anliggender. Dette område
varetages i samarbejdet med kommunen, distriktet og kredsen. Jægerrådet skal også arbejde for tilgang af
nye medlemmer til DJ, og det gør vi primært, når vi er på stande og gennem aktiviteter som eksempelvis
Naturens Dag, men som nævnt kan vi alle gøre en indsats på dette område.
Jægerrådet har ingen indtægter, ikke noget budget og regnskab, og det sætter en begrænsning på, hvad vi
kan foretage os.
Jeg synes nu vi har gang i mange gode aktiviteter, så der er rigeligt at se til.
Så til det kommunale
Jægerrådet er repræsenteret i Hillerød Kommunes Grønne Råd og i Friluftsrådet. Vi har deltaget i møder –

og via det Grønne Råd været involveret i projektet om faunastriber, der udbredes til flere og flere
kommuner og forventes at forsætte med kommunalt tilskud i Hillerød Kommune i år.
Jeg deltager i distrikts møder, hvor vi har drøftet hjortevildt, koordinering af regulerings aktiviteter og p.t.
er i gang med at planlægge deltagelse i Jagtmessen i Frederiksborg Centret den 5 – 7. april.
Jeg deltog i marts 18 i Kredsmødet, hvor jeg viderebragte det forslag, vi blev enige om på sidste årsmøde
om at afklare, hvorledes tillidsfolk er dækket mod økonomiske krav eksemplet oprydning på skydebanen i
Karlebo. Forslaget opfordrede til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.
DJ har taget sagen op: Vedr. oprydning på skydebaner der er ingen forsikringsselskaber, der vil forsikre os
mod oprydningsudgifter, da det på forhånd er en tabt sag.
DJ arbejder nu på at lave en fond internt i DJ, der kan være med til at dække evt. omkostninger ved
nedlukning/oprydning af skydebaner i fremtiden. Det tager tid, men vi er på sagen.
DJ har valgt at ændre forsikringen til en alm. bestyrelsesansvarsforsikring, og det arbejder DJ’s jurist på at få
indhentet tilbud på i øjeblikket.
Deltagelse i Mosens Dag aflyst i Langstrup Mose – ikke vores område, vi er ikke længere engageret i
skydebanen i mosen.
Naturens Dag på Skovskolen – deltagelse aflyst. Kredsen ville ikke dække beskedne udgifter til morgenmad
og en sandwich til de, der stod på standen, og Jægerrådet har jo ingen penge/budget. En træls sag, men
kredsen har nu oplyst, at fremover er der muligheder for at få dækket sådanne udgifter. Jægerrådet
planlægger derfor at være repræsenteret på Naturens Dag på Skovskolen den første søndag i september i
år. Vi får brug for nogle hjælpere.
Samarbejdet med kommunen – rigtig godt – både vedr. regulering og nyjægerjagter.
Kommunen er ikke afvisende overfor flere jagtaktiviteter, men det kræver, at der er nogen, der vil stå for
det.
Nyjæger jagter – gennemført tre – ca. 15 deltagere – arealet ved Ullerød, et nyt areal ved Tjæreby samt
arealet ved Plantorama. Der blev set en del råvildt – nedlagt en råbuk, en hare og en fasan.
Rigtig god jæger opførsel blandt nyjægerne. Desværre kun nyjægere fra Hillerød Jagtforening, men flere af
de andre foreninger har oplyst, at de ikke har medlemmer, der er nyjægere.
Harald Knudsen opfordrede til, at medlemmerne inviterer nyjægere med på jagt.
Reguleringsaktiviteter:
Rågeunger . Jægerrådet hjælper efter anmodning kommunen og borgere, der generes af larm fra
rågekolonier,
- Artikel i Hillerød Posten var en succes, det gav en del henvendelser. Der blev reguleret efter anmodning
fra kommunen, slotsgartneren og private grundejere på 8 kommunale ejendomme og 7 private
ejendomme.
39 jægere fra fem jagtforeninger deltog. Alle, der regulerer, er afmærket med orange vest, så vi er synligt
afmærkede som jægere, når vi bærer våben i det offentlige rum.
Udbytte 296 råger. Sidste år 238.
Vi modtog mange positive tilbagemeldinger, men også en negativ. Der var et kritisk læserbrev i Hillerød
Posten, der hævdede at vi skamskyder rågeunger og efterlader dem under rederne. Skriveren har også
klaget til et af reguleringsholdene samt kommunen. Det fik heldigvis ingen konsekvenser for reguleringen
MEN det viser, at det er vigtigt, vi optræder ansvarligt og høfligt.
Jeg opfordrer til at udbrede kendskabet til vores regulering – ønsker henvises til mig eller kommunen.
Mange tak til de, der deltog i rågeungereguleringen.

Vi starter op igen i april i år, med et møde for de, der ønsker at deltage i rågeungereguleringen i år. Mødet
annonceres via jagtforeningerne.
Mink. Der er udsat ca 20 fælder og siden 1. august er der fanget 19 mink.
Formanden opfordrede til at udbrede kendskabet til indsatsen mod mink.
Der er reguleret ca. 40 by duer.
Ræve. Der er modtaget flere– henvendelser fra borgere og kommunen. Vi har opstillet fælder 6-7 steder
og fanget 1 ræv. Det er ikke nemt, at lokke rævene ind i fælderne.
Tak til de reguleringsjægere, der bruger mindst 10 timer om ugen og kører mange kilometer for at få det
skadevoldende vildt i fælderne. Der ydes ingen former for vederlag, men det er spændende, og det er med
til at forbedre vilkårene for den øvrige fauna. Tak til Harald og Christian.
Det er på tide, at vi får flere med i gruppen af fældefangere. Ikke nødvendigvis på fuld tid, det kan også
være som føl og/eller afløser for de etablerede fældefangere. Sig til hvis det er noget for jer, så prøver vi at
finde en model, der passer ind i jeres arbejds- og privatliv.
Jægerrådet har afgivet høringssvar til VVM undersøgelsen om Hillerød Motorvejens forlængelse. Vi
påpegede behovet for at adskille den kørende trafik og vildtet, der færdes i området.
Herefter til det til det landspolitiske.
Der er faktisk sket meget. Det har været et usædvanligt godt jagtpolitisk år for jægerne, idet indstillingerne
til miljø- og fødevareministeren om både evalueringen af udsætningsaftalen og revisionen af såvel
jagttiderne som jagtloven er gledet glat igennem.
I vores område har der været talt og skrevet meget om Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det er
selvfølgelig vigtigt, at jægerne er med, hvor der træffes beslutninger om Nationalparkens forhold.
Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev en realitet i 2018, og Danmarks Jægerforbund blev tildelt en
plads i bestyrelsen. Kirsten Skovsby, der er tidligere HB-medlem i jægerforbundet, bestrider denne post.
Revision af jagtloven. Folketinget vedtog den 7. december 2017 en ny jagtlov. Den er nu fulgt op af de
nødvendige bekendtgørelser. Jagtlovsændringen betyder bl.a., at det fra jagtsæsonen 2018/19 blev muligt
at gå på buejagt efter de tre store hjortevildtarter, og landets falkejægere kunne jage med deres fugle.
Det er ikke længere nødvendigt at tage/bestå en haglskydeprøve, hvis man kun vil drive riffel- eller buejagt.
Rart at se at fornuften sejrer. (Det har efterfølgende vist sig, at ændringen ikke er trådt i kraft endnu. Den
forventes at træde i kraft 1. januar 2020).
Mere fleksibel jagtlov, der gør det muligt hurtigt at tilpasse jagttider efter bestandenes størrelse, som vi
blandt andet ser det for gæs. Der er åbnet op for jagttid udenfor perioden 1. september – 31. januar - bør
reglen er opblødt - men det må selvfølgelig ikke forstyrre yngle sæsonen. Vi så det med jagttiden for
grågæs på omdriftsarealer i august.
Revision af jagttiderne. Revisionen af jagttiderne blev en succes for jægerne med udvidelse af jagttiden for
ni arter, mens fire arter fik reduceret jagttid.
Det væsentligste ændringer i relation til jagttider:
Husmår fredes i september.
Havlit hun og Fløjlsand hun fredes.
Tyrkerdue fredes vest for Storebælt, og jagttiden øst for Storebælt afkortes til udgangen af november.
Hare får udvidet jagttiden øst for Lillebælt til udgangen af december.
Agerhøne får udvidet jagttiden øst for Storebælt til udgangen af oktober.
Markvildtslav har utvivlsomt haft en positiv indflydelse herpå.

Fasanhøne får udvidet jagttiden til udgangen af januar.
Grågås får jagttid i august på omdriftsarealer mere end 300 m fra fiskeriterritoriet og fra søer større end 3
ha
Sølvmåge får indført jagttid fra 01.09-31.01 dog 01.11-31.01 i 20 Sydøstdanske kommuner.
Ringdue får udvidet jagttiden med sidste halvdel af oktober.
Krage og husskade må jages fra 1 time før solopgang til solnedgang.
Ændrede jagttider har delvis indflydelse på bestemmelserne for regulering af skadevoldende vildt.
De væsentligste ændringer i forhold til tidligere er:
16-18-årige jagttegnsløsere kan fremover regulere vildt ifølge med en ældre jæger.
Regulering af husmår, ilder og ræv med fælder ved indhegninger med fjerkræ, i bebyggelse og i
pelsdyrfarme må fremover kun ske indenfor 10 m fra indhegningen/bebyggelsen (mod tidligere 25 m).
Regulering af rævehvalpe uden for rævegrave må fremover ske fra 1. juli (mod tidligere 1. juni) til 31.
august.
Regulering af rævehvalpe i sommermånederne må ikke ske på biotopplanejendomme.
Regulering af ræv fra skydestiger og tårne må fremover ske med haglvåben (mod tidligere kun riflede
våben)
Vildsvin må reguleres hele døgnet, herunder ved foderplads og ved anvendelse af kunstigt lys
Det præciseres, at invasive arter, der til enhver tid fremgår af EU’s ”dødsliste”, må reguleres hele året
Regulering af mårhund må ske hele døgnet
Der gives øgede muligheder for at regulere skarv ved vandløb og søer
Der gives mulighed for, at sølvmåger kan reguleres med luftvåben
Regulering af krager og husskader i perioden 1. februar – 15. april kan ske fra 1 time før solopgang til
solnedgang
Regulering af ringdue i egne, hvor duer forvolder skade, afkortes til 15. oktober (mod tidligere 31. oktober)
som følge at indførelsen af jagttid på ringdue fra 16. oktober
Regulering af grågås i flok på uhøstede marker afkortes til 31. juli (mod tidligere 31. august) som følge af
indførelse af jagttid på grågås i august på omdriftsarealer
Der åbnes mulighed for at beskyde undslupne pelsdyr og invasive arter ved foderplads og fra motorkøretøj.
Det er nemt at søge og få reguleringstilladelser – det kræver grundejerens underskrift.
Der er nye regler for udsætning. De stiller krav til opdrætter og udsætter.
Idet der fra flere sider er modstand i mod udsætning af de der kaldes skydefugle, vil jeg opfordre til, at de
nye regler følges, så jægerne ikke bliver bebrejdet ulovligheder og dermed skader jagtens sag.
Der er en god dialog og forståelse i våbendialogforummet, om end tempoet lader noget at ønske, siger
jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.
DJ afventer stadig en tilbagemelding på nedenstående tre forslag i våbenpakken:
• Tilladelse til lyddæmper – hvor det ønskes at tilladelsen til lyddæmper følger våbentilladelsen til riflen.
• Opbevaring af røgsvagt krudt – hvor der ønskes tilladelse til opbevaring af en større mængde røgsvagt
krudt end tilladt i dag.
• Våbenpas – hvor det ønskes at varigheden for glatløbede haglvåben gælder i mere end et år.
Herudover kæmper DJ sammen ved våbenhandler foreningen for, at det stadig skal være lovligt at besidde
og anvende halvautomatiske rifler med såvel central- som randtænding til jagt og regulering i
Danmark.Herefter blev der orienteret om status for nedbrydelige haglskåle og blyfri riffelammunition.

Hensigten er naturligvis at skåne miljøet mod spredning af plast og bly i naturen.
Specielt relevant for os, idet vores repræsentant i DJ bestyrelse - Marie-Louise Achton Lyng – er ansvarlig
for dette område.
Herefter blev der gennemgået emner der ikke p.t. påvirker os i Nordsjælland, men hvor det selvfølgelig er
vigtigt, at DJ har en holdning.
Det drejer sig om Vildsvin og afrikansk svinepest, ulv og mårhund.
3. Valg af formand (udgår idet formanden er valgt for 4 år)
Dagsordenen er en standarddagsorden. Valg af formand ikke aktuelt, idet formanden blev valgt sidste år,
for en 4-årig periode. Formanden er den eneste i Jægerrådet, der vælges på årsmødet.
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
De øvrige medlemmer i Jægerrådet udpeges af deres jagtforening. I Hillerød Kommune er vi fem
jagtforeninger. Faktisk er vi seks, idet HHK – foreningen der driver skydebanen på Hanebjerg – nu er
registreret som en jagtforening under DJ. HHK har dog et andet formål og andre aktiviteter end de andre
jagtforeninger og ønsker ikke – indtil videre – at indtræde i Jægerrådet. Hvis de skifter mening, er de
selvfølgelig hjertelig velkomne. Bestyrelsens sammensætning:
Alsønderup Sogns Jagtforening – Anders Rasmussen. Anders er også Jægerrådets repræsentant i
Friluftsrådet.
Gørløse Jagtforening – Mads Jepsen. Mads er næstformand i Jægerrådet.
Hillerød Jagtforening – Ib Kammersgaard. Ib er sekretær i Jægerrådet.
Skovskolens Jagtforening - Lasse Mikkelsen
Skævinge Jagtforening – Christian Hedegaard. Nyt medlem i Jægerrådet.
Jeg formand og samtidig repræsenterer jeg jægerne i Hillerød Kommunes Grønne Råd, arrangerer
nyjægerjagter samt er reguleringskoordinator, der blandt andet indebærer planlægning af regulering af
rågeunger, mink m.m.
5. Indstilling af indtil 2 kandidater til HB og suppleanter for disse
Udgår, idet der ikke er valgt til HB.
6. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabet
DJ repræsentantskabsmøde afholdes den 22. juni i Vingsted Centret ved Vejle. Det er ikke fastsat præcist,
hvor mange pladser vi får. Ud fra tidligere år kan vi gætte på, at vi får 2 pladser, måske flere ved afbud.
Erfaringsmæssigt er der frafald blandt kandidaterne, så vi bør vælge 4 – 5 kandidater til delegerede i
prioriteret rækkefølge.
En forudsætning for at blive opstillet som kandidat til repræsentantskabet er, at man ikke er i
kontingentrestance – så i kan kun melde jer som kandidat, hvis der er betalt kontingent.
I den sidste ende er det vores kreds – Kreds 7, der beslutter, hvor mange deltagere vi får til
repræsentantskabet.
Følgende blev valgt i prioriteret orden:
Jørgen Jacobsen
Lars Hedegaard Larsen

Harald Knudsen
7. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne og bestyrelsen havde heller ikke forslag.
8. Eventuelt
Formanden havde egentlig håbet på en orientering om status i strukturarbejdet i DJ fra Hans Jørgen
Kirstein, der er den lokale repræsentant i strukturudvalget, men idet arbejdet jo udsat mindst et år var det
ikke relevant på dette møde - måske på næste årsmøde.
Struktur udvalget skal give forslag til, hvordan DJ struktur skal tilpasses, så strukturen og vedtægterne
tilpasses fremtidens behov.
For at holde gryden i kog og give inspiration til strukturarbejdet har DJ lavet en kort video, som blev vist.
I efteråret var strukturudvalget rundt i kredsene for at orientere om arbejdet og præsentere det, de kaldte
en prøveballon. Prøveballonen var et forslag til, hvordan DJ´s struktur kunne se ud fremadrettet.
Strukturudvalget modtager gerne input til arbejdet, og alle kan bidrage via DJ hjemmeside.
Der var en kort debat relateret til den fremtidige struktur samt behovet for at vise DJs betydning, blandt
andet for at fastholde og rekruttere medlemmer.
Andet til eventuelt.
•

Møde om hjortevildt 20. marts i Valby Forsamlingshus.

•

Jagtmesse i Frederiksborgcentret den 5 - 6 -7. april, hvor vi jægere i området arbejder for at få en
stand.

Da der ikke var flere der ønskede ordnet af sluttede dirigenten mødet (kl 21.15)

Formanden sluttede med at takke dirigent og referent og alle de fremmødte

Dirigent:
Jens Bitsch Larsen

