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Velkomst 
 
Mindes dem der ikke er mere 
 
Overordnet set har vores Jægerforbund haft nok at se til ang. de nye jagttider som i alle har kunnet læse i 
August bladet hvor vores formand beskriver hele forløbet i vildtforvaltningen og senere i ministeriet er det 
hele kommet tilbage til revurdering så de gamle jagttider er stadig gældende til den kommende sæson, men 
husk nu at tjekke om der er lokale fredninger som vi skal overholde disse kan findes på skov og 
naturstyrelsens hjemmeside under retsinformation om lokale jagttider. Knivloven har også i det forgangne år 
haft alles bevågenhed, der har været nogle helt urimelige straffe til jægere som er blevet taget med kniv i 
bilen, nu er det imidlertid blevet til at politiet skal udvise en hvis form for konduite men husk at det er ikke 
lovligt at tage en kniv med ind i en butik, dog er det lovligt køre ind og tanke sin bil, skal man i butikken så 
husk at lade kniven blive i bilen og låse den. 
 
SNS(ministeriet og dermed politiet) har her i starten af august måned proklameret at i den følgende 
jagtsæson vil man udføre en intensiv kontrol af brugen af blyhagl, det er bevist at vildt der er blevet indbragt 
til videre forarbejdning indeholder blyhagl, det kan simpelthen ikke være rigtig at efter så mange år skal vi 
kæmpe med dette problem, der er kun os selv til at sætte en stopper for dette selv bestaltede ego at det kun er 
bly der kan slå ihjel, vi skyder os selv i foden hvis ikke vi passer på, jeg kan kun på kraftigste opfordre til at 
hvis man er vidende om folk der bruger bly på en jagt bør man sige det til jagtlederen og vil han ikke tage 
affære ville jeg sige tak for i dag det næste der kan ske, er, at kan vi ikke forvalte vores egen situation syntes 
jeg det er helt ok at man kan miste sit jagttegn op til 3 år og skal til fornyet jagtprøve.   
 
Arbejdet i JKF har været meget stille i det forgangne år, der hvor vi har været mest involveret har været ang. 
Råge regulering i Skælskør hvor nogle af vores medlemmer har haft reguleringen i mange år, det er sådan at 
al regulering der foretages på de kommunale arealer skal foretages af JKF som så indstiller et passende antal 
personer der så efterfølgende skal godkendes af kommunen og derefter skal der føres en logbog over antal 
skudte fugle. En vigtig detalje som man skal vide er at man bliver godkendt for et år ad gangen, og skal 
indstilles igen til næste sæson, godkendelsen gælder for alt hvad kommunen kunne tænke sig at 
regulerer(duer, ænder m.m.) Da det er i JKF regi regner jeg stærkt med fremover denne regulering kunne 
foregå med nogle af vores nyjægere under anvisning af erfarende jægere. 
Oliefugle er der stadig ikke kommet noget nyt om, det viser bare i nu engang at når vi får en opgave så går vi 
i gang med at finde folk som er villige til at udføre en opgave og når vi har gjort det drukner det hele i politik 
for, hvem skal betale og hvordan skal tingene håndteres men vi må se om ikke fremtiden kommer med en 
løsning. Jeg håber at dem som har lyst til regulering stadig vil melde sig når vi kontakter jer på sms eller på 
hjemmesiden. 
 
Herefter over til det som det handler om i aften vores egen forening  
 
Vores forening tæller ca. 290 Medlemmer på nuværende tidspunkt og ligger stort set som det plejer 
 
I det forgangne år har der været det samme antal arrangementer som sidste år 
Turen til Rømø forløb som den skulle og alle fik deres forventninger opfyldt hvad angik mad og ture dog så 
vi ikke den forventede sort sol så vi prøver en sidste gang, det bliver også den sidste tur til Rømø i denne 
omgang så hvis der er nogen af jer der har forslag til sådan en weekend tur næste år hører vi gerne fra jer. 
 
Kagerup jagten blev en succes igen dog måtte alle betale ekstra da der lå nogle høns på paraden som der ikke 
burde gøre, jeg kan kun henstille til fremover bør der ikke opstå samme problem da jeg forventer at alle 
vores medlemmer opfører sig korrekt og repræsenterer vores forening på den absolutte bedste måde. 
 
Nyjæger jagterne giver aldrig det store udbytte men dem som deltager har en god tur og ser rigtig meget vildt 
så jeg kan kun opfordre til at deltage da skoven nu er ved at være en skov og man kan henledes til en 
skovjagt. 



 
Årets Jægermiddag blev igen en smagsmæssig oplevelse dog var der for mange afbud på dagen og det har 
resulteret i et underskud på 5500 kr. fremover bliver det nok sådan at der vil blive forudbetaling det kunne 
måske få dem som bliver forhindret til at prøve og skaffe nogle andre gæster. 
 
Hundetræningen er en af de aktiviteter som vi kan være rigtig stolte af, igen i år har der været fuldt hold hele 
vejen rundt og de to nye trænere har fået meget ros. Når dertil kommer at vi har dygtige trænere på de andre 
hold også, går det hele lige pludselig op i en højere enhed, og folk kommer igen år efter år hermed også en 
tak til de hjælpere der har været med   
 
Præmieskydningen og fastelavnsskydningerne har et meget stabilt antal deltager og forløber stille og roligt, 
en stor tak vil jeg gerne sige til dem som stiller ekstra gaver til rådighed og gør dagene lidt mere udfordrerne 
for deltagerne. 
 
Jagthorns blæserne har været til dueligheds prøve igen, det blev til 1 guld i solo samt guld i gruppe. Gruppe 
blæserne har også fået nyt tøj som kan ses på vores hjemmeside, skulle der side nogen og gerne vil i gang 
med at blæse så bare se at komme i gang da der er blæsere på alle niveauer lige nu.  
 
Bukkeaften og specielt bukkemorgen er virkelig blevet et stort tilløbs stykke i år var der ca. 50 der deltog, 
der var 6 bukke på paraden samt deres banemænd som i også kunne se billede af i august nummeret af Jæger. 
 
Den 03. juni var det tid til årets revirvandring. 12 medlemmer havde taget imod invitationen og deltog i 
spændende aften. Denne foregik på Herlufsholm, hvor skytte og skovfoged John Hansen fortalte om 
Herlufsholms historie og viste rundt på en del af Herlufsholms jagtarealer. Derudover fortalte John Hansen 
om hvordan jagten blev drevet og forvaltet på Herlufsholm. Herunder kom John også ind på det store 
publikums pres som Herlufsholm er ’’beriget’’ med, pga. beliggenheden tæt på Næstved by. 
Det var en meget interessant aften, hvor vi blev præsenteret for allerede udarbejdede tiltag i forbindelse med 
den nyligt gældende lov om biotopplaner.  
John Hansen startede biotop forbedringerne op for flere år siden, med bl.a. insektvolde, vildtager, bar jords 
striber mm. I dag kan man se resultatet, som i et ellers ensformigt landbrugslandskab, har skabt variation og 
effektive biotoper for især agerhøns. 
John Hansen viste også en udsætnings voliere frem. Denne var etableret som engelsk voliere i en 2 hektar 
stor remisse. Her kunne vi se, hvad der kan gøres af tiltag når man næsten har frie hænder, bl.a. en majsmark 
udlagt inde i volieren. Dette med det formål at ’gemme’’ majsmarken, så det ikke som man ser mange steder, 
’’lugter’’ langt væk af jagt.  
En rigtig god aften, hvor det lille antal af medlemmer, mødte en pionér inden for udviklingen af jagtarealer 
med vægt på biotopforbedringer. 
Stor tak til John Hansen for en interessant aften. 
 
I Ravnebæk skoven holder vi fortsat 1 til 2 møder med repræsentanter fra kommunen hvor vi går en tur og 
snakker om de ting som vi syntes burde gøres anderledes i forhold til hvad kommunen gør, det er nogen 
rigtig gode ture da jeg tror vi får/har et godt forhold til kommunen som vi kan drage nytte af i fremtiden. 
 
Hjemmesiden kunne godt trænge til i besøgte den lidt mere ind tilfældet er, vi har en betalt mand til at holde 
den opdateret han mangler bare nogle input fra jer, det være sig billeder eller en god historie en hjemmeside 
bliver aldrig rigtig god uden man får noget materiale at arbejde med. 
 
Dette var min sidste beretning som formand for Hashøj jægerklub, det har været nogle rigtige lærerige og 
spændene år med mange udfordringer også år på godt og ondt hvor alting ikke lige gik som man havde 
regnet med, jeg har været med i mange år og de sidste som formand, personligt kunne jeg godt tænke mig at 
prøve mig selv af med andre udfordringer, derfor synes jeg at tiden er kommet til at vælge en ny formand, vi 
har en rigtig god bestyrelse og en god økonomi jeg vil hermed opfordre til at man giver den nye formand den 
samme loyalitet og opbakning som jeg har fået både fra bestyrelsen og medlemmer. 
 
Tak. 


