
Formandsberetning 2012-13: 

 

Mindes dem der ikke er her mere. 

Danmarks Jægerforbund. 

Claus Lind har nu været formand i godt 1 år og det er klart en anden og mere inddragende 

ledelsesstil der nu er indført. 

Det har giver fælles fodslaw i hovedbestyrelsen og dermed en større arbejdsglæde. 

Det viser sig i et mere offensivt Jægerforbund som føre sig frem med gode initiativer. 

Mark vildtslav er den grad kommet på dagordenen rundt omkring i landet – det drejer sig om at få 

samlet flere landbrug der i fællesskab skaber bedre rammer for markvildtet. Det være sig ved flere 

sprøjtefri randzoner og vildt striber samt vildtplantning. 

Der er ikke tvivl om at disse initiativer – og med den opbakning det har fået, giver en vis kredit i 

forbindelse med de igangværende jagttidsforhandlinger. 

Jagttidsforhandlingerne er netop afsluttet – det har været det opnålige resultat.  

Der er ikke pillet ved hare og agehøns- 

Ræv må skydes 1 ½ time før/ efter solnedgang. 

De store måger fredes. 

 

JKF. 

Opfordring til at møde op til årsmødet i januar, her kan du komme med din mening og holdninger 

og derved være medvirkende til at påvirke fremtiden. Det er her de gode ideer opstår. 

JKF opsøger ny muligheder for at udvide nyjæger jagterne i Slagelse Kommune på kommunale 

arealer. 

Rågeregulering og harejagt på Annebjerggården foregår gennem JKF. 

 

Hashøj Jægerklub. 

Vi har en meget aktiv jagtforening med mange gode aktiviteter som medlemmerne bakker flot op 

om.   

V i har omkring 260 medlemmer i foreningen med god spredning i aldersfordelingen. 



Nyjægerne: 

Ny- og ungjægerudvalget bliver en mere og mere aktiv del i Jægerklubben – de skal medvirke til at 

fremtidens Jægerklub formes. Dem kommer i til at høre mere til de næste år. 

Dette udvalg består af rigtig mange gode kræfter med masse af energi og gode ideer. 

Vores nyjægere har igen i år været på Annebjerggården og regulere Råger, duer, harer og råvildt. 

Vi nåede 1 gang jagt i Ravnebækskoven pga. af den megen sne i december. 10 nyjægere deltog 

Det har givet gode og lærerige oplevelser. Vi har et godt samarbejde med Skælskør Jagtforening 

om ny- og ungjægerjagter på Annebjerggården og Ravnebækskoven. 

 

Ravnebækskoven. 

For andet år i træk driver vi jagt i Ravnebækskoven på en administrativ tilladelse fra 

embedsmændene. Vi har været til forhandling om en ny aftale, vedr. jagt i de kommunale skove 

således at vi kan få en fast aftale igen. Ved forhandlinger bliver der givet og taget – sådan er det. 

Den aftale strandede ikke på manglende vilje fra kommunens side – vi nåede til enighed og 

manglede kun de 2 bestyrelsers tilslutning. Vi er enige om aftalen – den giver nu 2 jagter om året, 

det finder vi passende. Aftalen skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget på et tidspunkt – vi følger 

hele tiden op. Vores lokale politikere fra det tidligere Hashøj kommune hjalp også med at 

distribuere vores ønsker ud til byrådet – derfor er af også i som i dette tilfælde vigtigt at få valgt 

lokale folk ind til byrådet – husk det!! 

Hundetræningen var igen i år godt besøgt og de fleste fik et rigtigt godt forløb over de 10 

træningsaftener. Der hele blev afsluttet med prøver og derefter blev spist grillet ryg fra dåhjort. 

 

Hornblæsning. 

Der er god søgning til jagthornsblæsning og flere har igen i år blæst til guldmærke og flere 

nybegyndere til bronze – så hvis du har lyst til prøve det af eller kender nogen, tal med Anderes 

Petersen. 

 

Skydning. 

Skydningerne afvikles med god tilslutning ude i Vankelmark – Udlejningsmaskinen er monteret på 

ny trailer der skulle være mere stabil. 



Riffelskydning i jagtbiografen hos Korsholm i september sidste år var et alle tiders arrangement 

desværre med lidt for få tilmeldinger – det kan anbefales at prøve – måske skulle vi gøre det om 

en anden gang. 

 

Sociale arrangementer. 

Jægermiddagen blev afviklet i festlig stemning igen i år med ca. 80 deltagere. En hyggelig aften 

med fremragende mad og drikke og lotteri med fine premier – Jeg vil opfordre jer til at deltage 

næste gang til marts 2014. 

Madlavningskurset kan man lig nå at tilmelde sig det er jo Maiken der laver maden til 

jægermiddagen som underviser der. 

 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og tak for Jeres store engagement. 

 

 

 

 

 

 

 


