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Jagten på bedre lovgivning
Af: Helle Vastring, Jægerforbundet, hva@jaegerne.dk
Den forestående revision af Hundeloven, hvor Fødevareministeren forinden ønsker en
grundig proces, er et godt eksempel på, hvordan vi som Jægerforbund er med til at
påvirke lovgivningen.
Hundeloven har i flere omgange været meget omdiskuteret i pressen og senest ved
sagen om hunden Thor. Til sommer 2013 skal hundeloven revideres, og
fødevareministeren har tidligere udtrykt, at hun ønsker en grundig proces ved
undersøgelsen af eventuelle justeringer eller ændringer af loven.
Processen i forbundet
Ud over deltagelse i møder med ministeren, får Jægerforbundet i processen mulighed
for at indgive høringssvar. For at kvalificere dette arbejde inddrages relevante organer
i forbundet. Eksempelvis er den kommende revision af hundeloven, og det politiske
arbejde i Jægerforbundet forud for revisionen af loven også behandlet i
Hundeudvalget.
Her fokuseres i høj grad på, at Danmarks Jægerforbund får centrale aspekter med i
evalueringen af revisionen, samt at det grundigt undersøges, hvordan loven kan gøres
mere præcis og ramme tilsigtet. Der arbejdes tillige på et samarbejde mellem andre
hundeklubber og Danmarks Jægerforbund.
På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside www.jaegerforbundet.dk/høringssvar kan du
læse de høringssvar, vi tidligere har indsendt ift. hundeloven (23. september 2009,
16. februar 2010 og 1. marts 2011).

1

Højnæsvej 56 . 2610 Rødovre . jaegerforbundet.dk . facebook.com/jaegerforbundet . post@jaegerne.dk

Søg penge til friluftsliv
Af: Rune Havgaard Sørensen, Jægerforbundet, rhs@jaegerne.dk
Har din jagtforening en ny ide, der forbedrer mulighederne for friluftsliv kan I
søge tilskud fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. Flere projekter i
Jægerforbundets jagtforeninger har allerede fået tilskud.
Friluftsrådet uddeler hvert år 20 millioner til at realisere små og store projekter, der
på forskellig vis giver nye muligheder for friluftsliv eller giver større naturforståelse.
Det kan være faciliteter som bålhytter, stier, bådebroer og fugletårne eller det kan
være naturformidling, nye naturområder eller friluftsudstyr.
Alle kan søge
Alle kan søge tilskud fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet, men for at få tilskud skal
en række kriterier være opfyldt. Friluftsrådet rådgiver gerne undervejs i processen og
det er nemt at søge på det elektroniske ansøgningsskema på
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv/lokale-projekter.aspx
”Vi lægger blandt andet vægt på frivillig arbejdskraft, at det er nytænkende initiativer
og at projekterne kommer mange mennesker til gode. Det er derfor en rigtig god ide
at samarbejde med andre om det projekt, man vil søge tilskud til” siger Rikke Damm,
konsulent i Friluftsrådet.
Hundeskov, bådebro og bålhytte
Og så jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund har fået tilskud fra Tips- og
Lottomidler til Friluftslivet.
I 2009 fik Vordingborg-Dybsø-Aunø Strandjagtforening tilskud til ny 70 m bådebro i
Masnedsund Havn, som drives af strandjagtforeningen. Tilskuddet lød på 50 % af
udgifterne til materialer. I dette projekt blev det vægtet højt, at broen vil være egnet
for kørestolsbrugere og at projektet tilgodeser en bred brugerskare af strandjægere,
lystsejlere, lystfiskere og kajakroere, samt at der så vidt muligt blev benyttet frivillig
arbejdskraft.
I 2010 fik Kronjyllands Jagtforening tilskud til at etablere en hundeskov med
træningsfaciliteter og vandhul. Projektet omfatter udgravning, etablering af stier,
gangbro og bord/bænke. Der er ved dette projekt opnået delvis tilskud til materialer
og bord-bænke. Der er lagt fokus på, at området er offentligt tilgængeligt.
I 2010 fik Øse Sogns Jagtforening tilskud til et udendørs samlingspunkt med
bålhytte. Bålhytten blev opført ved hjælp af frivillig arbejdskraft og placeret i
Solbakke Plantage, som er offentlig tilgængelig og kan benyttes af alle skovens
gæster, skoler, børnehaver og Øse efterskole.
Tips- og Lottomidler til Friluftslivet har ansøgningsfrist tre gange om året: 1. marts, 1. juli
og 1. november. Ansøgning sker på et elektronisk ansøgningsskema på
www.friluftsrådet.dk, hvor du også kan finde ideer til projekter og se kriterier for støtte.
Hvert år modtager paraplyorganisationen Friluftsrådet 3,39 % af overskuddet fra Danske
Spils Lotto og heldspil. Det svarer til godt 60 millioner kroner, der fordeles mellem
driftstilskud til organisationer, naturvejledning, udvikling og forskning samt nye lokale
projekter. I 2012 har Friluftsrådets bestyrelse uddelt i alt 53,5 millioner kroner til 543
friluftsprojekter.
Tips- og Lottomidler til Friluftslivet lægger vægt på frivilligt engagement og projekter, der
kommer mange mennesker til gode - gerne i et samarbejde mellem flere foreninger eller
myndigheder og institutioner.
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Naturens Dag 2013
Af: Rune Havgaard Sørensen, Jægerforbundet, rhs@jaegerne.dk
Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening afholder hvert år i september
Naturens Dag – i 2013 falder dagen den 8. september. Årets tema på Naturens Dag er
Vild med naturen og jagtforeninger kan i den forbindelse selv eller i samarbejde med
andre foreninger åbne naturen for de mange deltagere i arrangementet.
Som arrangør af aktiviteter på Naturens Dag bestemmer I selv, hvor lang tid
aktiviteten skal vare, om det skal koste noget at deltage, hvor i landet den foregår og
hvilken type oplevelse, det skal være. På hjemmesiden www.naturensdag.dk kan
arrangører tilmelde sig, bestille arrangørpakke og læse om dagens rammer.
Det kan endvidere anbefales at jagtforeninger, som ønsker at medvirke til dagen,
kontakter sin lokale Friluftsrådskoordinator, der har et stort indblik i drøftelser og
temaer, som der har været på møder og i andre sammenhænge med Friluftsrådet.
Ligeledes vil disse kunne oplyse, om andre jagtforeninger i området medvirker ved
dagen. Listen over Jægerforbundets Friluftsrådskoordinatorer findes her.

To nye medlemstilbud
Af: Helle Vastring, Jægerforbundet, hva@jaegerne.dk
Danmarks Jægerforbund er altid på jagt efter nye medlemstilbud, der kan være med
til at gøre det ekstra attraktivt at være medlem af Jægerforbundet. Derfor er vi rigtig
glade for at kunne oplyse om to nye medlemstilbud, som vores medlemmer kan gøre
brug af. Læs om de to nye medlemstilbud her.

Forberedelserne til den nye
jagtprøve
Af: Niels Søndergaard, Jægerforbundet, nis@jaegerne.dk
I Jægerforbundet arbejdes på højtryk med forberedelserne til den nye jagtprøve.
Blandt andet uddannelsen for de nye jagtprøvelærere, der afholdes første gang i
oktober 2013 på Vildtforvaltningsskolen, DJ Kalø, og vil have en varighed på fem
dage (mandag-fredag). I tilfælde af ekstraordinær stor interesse for uddannelsen
oprettes ekstra hold senere i 2013, således at alle potentielle, nye jagtprøvelærere
får mulighed for at blive uddannet i år. For de fungerende våbenkursuslærere vil der
i efteråret 2013 blive tilbudt efteruddannelse, så de er opdateret på det nye indhold i
den nye jagtprøve.
Nyt undervisningsmateriale
De første undervisningsmaterialer, via audiovisuelle medier, forventes klar medio
august, og alle ultimo december 2013. I efteråret forventes undervisningsmuligheder
via QR koder og apps at være klar til brug. Der er på nuværende tidspunkt råfilm til
ca. 20 filmklip.
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Det forventes, at tekstbogen udkommer i oktober 2013. Der er fuld gang i
skrivearbejdet. Der er indgået en aftale med en ekstern redaktør, som
gennemskriver hele manuskriptet og sikrer den røde tråd. Der arbejdes med
indsamling af billeder og illustrationer.

Tag på kursus
Følg med på
kursusoversigten og
planlæg dit næste kursus.
Besøg
kursusoversigten

Sæt ord på…
Børneattester: Hvis en
jagtforening fast
gennemfører aktiviteter
for børn, er foreningen
omfattet af
Børneattestloven.
Læs mere om ordet i
Foreningsordbogen
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Kredsmøderne 2013
I mart måned afholdes
kredsmøder i alle kredse.
Find datoer og andre
informationer i
kalenderen

