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Jægerrådet Fredensborg 
 
 ÅRSBERETNING   
                                                                for 2019 
  
 
Bestyrelsen konstituerede sig således efter Årsmødet vedr. 2018: 
 
Formand Lars Aarup   AGJ 
Næstformand Ingemann Klausen  AGJ 
Best. Medl. Lars Gottschalksen  Jagtforen. af 14. maj 
Best medl. Klaus Hjelm   Jagtforen. af 14. maj 
Sekretær Svend Stave   AGJ 
Grønt Råd repr. Erik Vestergaard Madsen AGJ 
 
I løbet af foråret 2019, måtte Svend Stave melde fra grundet arbejdspres. Herefter har Lars 
Gottschalksen overtaget hvervet som sekretær. I samme forbindelse har Jægerrådet 
udpeget Peter Hammershøj AGJ som reguleringskoordinator. 
 
Focusområder 2019 
Følgende områder har der været fokuseret på i 2019: 
 

 Fællesjagter på kommunale områder 

 Regulering 

 Oplevelsesdagen 

 Grønt Råd 
 
  
Jægerrådets  
opgaver:   

Kommunerelaterede opgaver: 
 

• Varetage det jagtpolitiske arbejde i kommunen 
 

• Samarbejde med kommunens miljømyndigheder, bl.a. ved at 
udpege en repræsentant til kommunens ”grønne råd” 

 
• Søge samarbejde med kommunens øvrige grønne organisationer 

  
• Udpege en kontaktperson, der har overblik over reguleringen i 

kommunen samt koordinerer samarbejdet mellem kommunen og 
Jagtforeningerne 

  
Foreningsrelaterede opgaver: 
 

• Søge oprettet foreninger, hvor der er behov herfor 
 

• Arbejde for at fastholde og rekruttere medlemmer i kommunen 
 

• Arbejde for at interessere medlemmerne i kommunen for faunaens 
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bevarelse 
 

• Fremme et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen 
 

• Være bindeled mellem kommunens foreninger og kreds 7/ distrikt 4, 
samt medvirke ved arrangementer i samarbejde med kredsen / 
distriktet. 
 

Jagtforeningerne i Fredensborg Kommune: 
AGJ fik allerede i 2018 forlænget deres miljøgodkendelse til skydebanen i Langstrup. Men 
der verserer stadig sager, hvor naboer til banen har anlagt retssager mod AGJ og Tikøb 
Jagtforening.  Hvor de ender er uvist. Det kan dog konstateres, at skydebanen i dag er 
veldrevet med mange ”kunder” i form af alm. skytter, haglskydeaspiranter, jagttegnselever 
og jagttegnsprøver. 

  
Jagt på kommunale arealer: 
I 2019 har adgangen til jagt på de kommunale arealer været udfordret. I vores byråd sidder 
der politikere, der på alle måder ikke ønsker jagt og jægere. Der var derfor indsigelser mod 
vores årlige ansøgning om jagt på de kommunale arealer. Indsigelserne bar præg af 
manglende viden og indsigt, men havde dog den konsekvens, at den endelige politiske 
beslutning om en godkendelse, først kom i stand efter bukkepræmieren. Til den positive del 
af historien hører, at de uvildige instanser, der vurderer arealer, jagttryk og afviklingen af 
selve jagterne, udtrykker stor tilfredshed og anerkendelse til ordningen. 
 
Asminderød-Grønholt Jagtforening stod for administration og afholdelse af jagterne, hvor 
Ingemann Klausen endnu engang trak det store læs. 

 
I forbindelse med drivjagterne har der tidligere været rapporteret om episoder, hvor der har 
været skudt ind i såten og hvor hundeførere og jægere har følt sig utrygge. I lyset af det 
politiske fokus på jægerne er det vigtigt, at vores kritikere ikke levnes nogen anledning til at 
obstruere os. Jægerrådet besluttede derfor, at der fra 2019 ikke måtte skydes til løbende 
vildt. 
 
Til bukke- og rådyrjagterne deltog i alt 24 jægere.  
Der blev således nedlagt en rå i Sømosen, mens der på Endrup- og Kejserdal revirerne blev 
observeret råvildt, men ikke afgivet skud af sikkerhedsmæssige grunde. 

 
Disse anstandsjagter besættes fortrinsvis med nyjægere uden egen jagt, mens drivjagterne 
er åbne jagter. 

 
I alt har der i 2019 deltaget 63 jægere på disse jagter. Mere end halvdelen af disse var 
nyjægere. Der blev nedlagt tre flotte krikænder. 
 
Alle jagter annonceres i ”Jæger” samt på foreningernes hjemmesider, nyhedsbreve eller 
medlemsblade. 
 
Endnu en gang takker vi jagtledere og de som sørger for morgenkaffe og den varme ret ved 
drivjagterne. 
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Regulering: 
Vi fastholder kriterierne for at blive reguleringsjæger i Fredensborg Kommune, hvilket 
indebærer, at alle reguleringsjægere skal have gennemgået DJ’s regulerings-kursus og 
erhvervet DJ’s ID-kort. 

 
Reguleringsarbejdet i kommunen har været begrænset til 5 borgerhenvendelser vedr. 
skabsræve og en enkelt vedr. råger.  Det er lykkedes at fange og aflive 1 skabsræv, og 
rågerne flyttede efter et par unger blev skudt. 
  
Efter vi afholdt reguleringskursus i samarbejde med Hillerød Jagtforening, hvor 23 
engagerede kursister gennemgik kurset, er vi nu over 20 legitimerede reguleringsjægere i 
kommunen. 
 
Planen for 2020 er at etablere teams af erfarende/nye jægere og der indkaldes til møde i 
starten af februar. Her vil vi sammensætte disse teams og samtidig få undervisning i 
minkfangst. Opgaver omkring rågeregulering vil ligeledes blive diskuteret her. 
 
Den kommunale hjemmeside skal bringes ajour med relevante oplysninger til borgerne. I 
2020 vil vi således prioritere et tættere samarbejde med Fredensborg kommune på dette 
område.  
 
 
Oplevelsesdagen: 
Den 11. Oplevelsesdag blev afholdt i Langstrupmose søndag d.16. juni. Endnu engang var vi 
heldige med vejret og besøgsantallet blev anslået til 1200 voksne og børn.  
 
Vor borgmester Thomas Lykke Pedersen holdt velkomsttalen. Jagthornblæserne gjorde 
deres til en festlig indvielse af denne fællesdag, hvor Jagtforeningerne i Fredensborg 
kommune, Nordsjællands Fjernstyringsklub og Schæferhundeklubben går sammen og 
udbreder kendskabet i kommunen til vor alsidige anvendelse af Langstrup mose.  
 
I 2019 blev Oplevelsesdagen udfordret på økonomien. I første omgang lagde kommunen op 
til at skære vores tilskud til kr. 5000,- i forhold til de søgte kr. 20.000, - (inkl. kr. 5.000, - til at 
gentage Mosetoget, som i 2018 var en stor succes). Efter kontakt til byrådsmedlemmer, 
borgmester mfl. lykkedes det at opnå tilskud på kr. 15.000, -. Danmarks Jægerforbund gav 
tilsagn om et tilskud som underskudsgaranti op til kr. 10.000, - 

 
Det lykkedes at holde budgettet med et regnskab der balancerede med kr. 29. 917 mod kr. 
49.565 i 2018. Oplevelsesdagen er på alle måder afhængig af disse tilskud, uden hvilke 
arrangementet ikke vil kunne gennemføres i sin nuværende form.  
 
Det skal understreges, at Jægerrådet ikke har nogen selvstændig økonomi, bankkonto eller 
pengekasse. Vore aktiviteter skal økonomisk hvile på støtte fra jagtforeningerne eller tilskud 
fra Fredensborg kommune, Danmarks Jægerforbund eller andre økonomiske støttefonde. 
 
Økonomien er naturligvis en væsentlig forudsætning for afviklingen af Oplevelsesdagen. 
MEN uden det store hold af frivillige, ville det ikke kunne lade sig gøre. Oplevelsesdagen er 
ubetinget den enkeltaktivitet i jagtforeningerne, der trækker på flest ressourcer.  For 
Jægerrådet skal der lyde en kæmpe tak til alle de frivillige, der lægger så mange timer i 
arbejdet, til glæde for de mange gæster. 
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Grønt Råd: 
Der er afholdt 4 møder i Grønt råd (18. marts, 20. maj, 17. september og 18. november), 
heraf et fælles dialogmøde den 17. september mellem Grønt råd og Plan-, Miljø- og 
Klimaudvalget. 
 
Formand Søren Hansen (Nordsjællands Landboforening) er genvalgt og næstformand 
Flemming Jeppesen (De lokalhistoriske foreninger) nyvalgt. Møderne ledes seriøst og 
kompetent af Søren Hansen. 
På møde den 18. marts 2019 blev der orienteret om igangværende arbejde med Grøn politik 
og fremtidens affaldssortering i kommunen. Kort status/orientering om, at der ikke er 
fundet en ny placering til en flugtskydebane og at arbejdet hermed fortsætter, men er 
meget vanskeligt. 
 
Kort status/orientering om vandplanprojekt ved Langstrup Å, Langstrupmose med 
forestående forundersøgelser og kontakt til lodsejerne. Suppleret med status for 
forestående oprensning af Langstrup mose i efteråret 2019. 
 
På mødet den 20.5.2019 blev der præsenteret udkast til Grøn politik med temaer om bl.a. 
fremme af et rigt plante- og dyreliv og at minimere bidraget af miljøfremmede stoffer samt 
håndtering af klimaforandringerne. Grønt borgermøde afholdt 20.6.2019.  
 
Orientering om biodiversitet NSPV-drift af grøftekanter, bi-venlig drift og bynatur. Forsøg 
med slåning og afskrabning af grøftekanter for at skabe bedre levevilkår for bl.a. insekter. 
 
Administrationen oplyste, at oprensning af Karlebo flugtskydebane og ny natur i 
Langstrupmose kræver en række myndighedsgodkendelser. Den 13.5.2019 annoncerede 
kommunen landzonetilladelse til at grave 3 søer, vandløbsreguleringstilladelsen med 
tilhørende VVM-screening og § 3 dispensation på kommunens hjemmeside med klagefrist til 
den 10.6.2019. Forventning om oprensning primo september 2019, når fuglenes 
yngleperiode er overstået. Efterfølgende har HedeDanmark i september-oktober foretaget 
oprensning og etablering af søerne med et godt resultat. De 3 søer er etableret og et antal 
grøfter er blevet afbrudt for at give området en mere naturlig hydro. 
Vi har foreslået, at kommunens indvielsen af projektet kan ske i forbindelse med vores 
”Oplevelsesdag 2020” i Langstrup mose. 
 
På dialogmøde den 19.9.2019 med politikerne (Plan-, Miljø- og Klimaudvalget) blev temaer 
for Naturkommune, Gadekær og flere boliger i eksisterende bygninger på landet og i 
landsbyer behandlet. Forslag om drøftelse af ”Jagt og regulering af vildt” blev fravalgt af 
flertallet i Grønt råd. 
 
På mødet den 18.11.2019 orientering om forestående ny Planstrategi ”Planstrategi 2032, 
Fremtidens Fredensborg Kommune” med temaer: Bymidter og landsbyer, boliger, offentlige 
institutioner, erhverv og detailhandel, mobilitet og digitalisering samt klima, bæredygtighed 
og Agenda 21. Høring i januar og februar 2020, borgermøde den 22.1.2020 og forventet 
endelig vedtagelse i april 2020. 
 
Endvidere orientering om Grøn politik – politik for klima, energi, natur og miljø 2019-2023, 
vedtaget den 25.11.2019 af Byrådet. Biodiversitet har især vores interesse, hvor kommunen 
vil skabe store sammenhængende naturområder (fri for menneskelig forstyrrelse), 
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understøtte indsatser, der fremmer biodiversitet i landbruget (støtte økonomisk og fagligt 
initiativer, der giver mest natur for pengene), have øget biodiversitet i byerne (skabe oaser 
og grønne byrum), vil øge biodiversiteten på kommunale arealer (mindre græs og større 
mangfoldighed af planter og dyr på kommunale landbrugsarealer, grøftekanter, rabatter 
eller parker) og vil overholde miljømål i vandløb, søer og Øresund (realisere 
vandplansprojekter og vandløbsprojekter i samarbejde med landbruget - skånsom 
vandløbsvedligeholdelse og udvikle små vandløb, vandhuller og søer).    
Kommunen vil gerne tilbyde gratis hjælp til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 
forbindelse med vildtfoderpladser. Dette er et stort problem og Jægerrådet har meddelt, at 
jægerne gerne vil modtage hjælp og på et dialogmøde den 19.11.2019 blev aftalt 
udarbejdelse af tekster herom på kommunens og AG Jagts hjemmesider.  

 
Afslutning: 
Jægerrådet vil gerne takke for den store lokale støtte og opbakning vi altid har mødt fra: 
 
Fredensborg Kommune 
Vore foreningsformænd i Asminderød-Grønholdt Jagtforening samt vor nye 
samarbejdspartner Jagtforeningen af 14. maj. 
Vore medlemmer (glem ikke at vi arbejder for jeres interesser). 

 
Personligt takker jeg bestyrelsen m.fl. for det engagement og den tid de har lagt i arbejdet. 
 
   
      Lars Aarup 

 Jægerrådsformand 
    Danmarks Jægerforbund Fredensborg 
    15-01-2020 

 


