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Formandens Årsberetning 2022 

Det har været et turbulent år. Men også et år hvor  vi i bestyrelsen har arbejdet 
med glæde og stor energi for at fortsætte det frivillige arbejde, der har foregået i 
mange år  - vi vil at bevare og udvikle FADB. 

FADB’s bestyrelsesmedlemmer meldte sig for et år siden til generalforsamlingen 
for at tage ansvar for at videreføre FADB – det gjorde vi da den tidligere bestyrelse 
smed alt hvad de havde i hænderne og gik, da fusionen ikke blev gennemført. 

Vi startede vores bestyrelseskarrierer med at blive godt og grundigt svinet til, så  
reddede vi 3D dyrene op af søen i Event Park – og efterfølgende betalte vi en 
meget stor barregning. 

På en måde har vi i denne sammenhæng og også i andre lagt os fladt ned og taget i 
mod – det kan kritiseres og er blevet kritiseret. Det er vi helt klar over, en plads i 
denne og måske også andre bestyrelser er øretævernes holdeplads og det har vi 
stillet op til.  

Der er meget at fortælle om de første måneder som bestyrelsesformand i FADB, 
mit grundlag var at genopfinde megen af den viden, som den gamle bestyrelse lå 
inde med – netværk, - alle dokumenter, - alle telefonnumre på vigtige kontakter 
blev ikke overleveret og det var ikke muligt at indhente oplysninger.  

VI har ved fælles hjælp genopfundet det meste og det har været lærerigt og 
spændende arbejde. ”Learning by doing” – har i den grad været relevant for 
bestyrelsen. Ikke mindst loyale medlemmer og lokalforeninger og 
ressourcepersoner har medvirket til at vi har fundet ud af det hele. 

FADB har i dag lidt over 1000 medlemmer og har en god solid økonomi. 

Året har budt på mange opgaver: 

Lokalforeningerne  

Aktuelt har lokalforeninger Svendborg og Vestjyske officielt meldt sig ud af i FADB. 
De har afholdt generalforsamlinger i de enkelte afdelinger og medlemmerne har 
ønsket det sådan.  

Vi har ikke officielt modtaget udmeldinger fra andre lokalforeninger og vi er glade 
for det store frivillgie arnbejde der udføres i Randers Buejægere, Himmerlands 
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Buejægere som i dag er en gruppe, Nordjyske Buejægere, Midtjyske Buejægere og 
Bugejægerne Midtsjælland. 

Bornholm og Vejen har ikke officielt meldt ud hvor de hører til. 

I forbindelse med at flere medlemmer har udtalt, at de ikke kan finde folk til en 
bestyrelse og dermed ressourcer til at opretholde en lokalforening, har vi i  
bestyrelsen tilbudt at man kan blive tilknyttet FADB som en Gruppe. Som vi har 
præsenteret ideen er en gruppe minimum tre buejægere med en kontaktperson, 
hvis navn og oplysninger er kendte for FADB. 

Fordele ved at være tilknyttet som en gruppe er som ved en lokalforening, at man 
har et tilhørsforhold, man har en forening der arbejder for buejagten og for at 
udvide buejagtens muligheder, man kan søge om økonomisk hjælp til at udvikle 
gruppen og gruppens muligheder. Herudover kan FADB henvise nye buejægere til 
kontaktpersonen, så også aspiranter og unge buejægere får et tilhørsforhold i det 
område hvor gruppen holder til. 

Aktuelt er der tilknyttet en gruppe til FADB og flere er på vej. 

Jeg har besøgt to lokalforeninger i året der er gået og her været i dialog med 
medlemmerne – gode dialoger, gode spørgsmål og fin stemning begge steder.  

Mit indryk er, at medlemmerne i lokalforeningerne er dedikeret deres jagt og 
deres bue – samtidig er de et travlt folkefærd, der har glæde af deres 
lokalforening, har et godt sammenhold og fællesskab og ikke mindst gerne vil have 
fred til at udøve deres skydning og jagt. 

Buejagttegnslærere 

Buejagttegnslærerne er tilknyttet FADB, så længe FADB  er betroet uddannelsen af 
buejægere af MST. 

Flere buejagttegnslærer er med deres lokalforening flyttet over til DJ, men 
samarbejder fortsat med FADB og deltager i opfølgningsmøder og efteruddannelse 
i  FADB regi. 

Vi mødtes så godt som alle buejagttegnslærer ca.20 mennesker– to fra 
bestyrelsen, vores buejagtegns koordinator Bjarne Olsen fra Stenlille og Bjarne 
Elkjær der revidere lærebogsmaterialet, samt et par ressourcepersoner -  på 
Midtfyn i februar. Det var et anderledes træf end vanligt, men det var succesfyldt 
og meget konstruktivt at møde alle buejagttegnslærerne.  
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Der er siden vores møde næsten færdiguddannet 2 nye buejagtegns lærer – hvor 
den ene er færdiguddannet og den anden stadig fungerer som lærling. 

Når man har været lærling et stykke tid i en lokalforening og har gået sammen 
med en erfaren buejagttegnslærer - skal man godkendes i MST – dette er et 
nåleøje at komme igennem – ikke fordi der er problemer med at blive godkendt – 
men fordi det aktuelt er ekstremt vanskeligt at komme i kontakt med MST. 

Men vi arbejder løbende på at komme i kontakt. 

Planer om efteruddannelse til buejagttegnslærerne. 

Vi arbejder på, at vores buejagtegnslærer bliver klædt på til at kunne leve op til de 
krav, der i fremtiden kommer fra Naturstyrelsen – kravene kender vi ikke, men vi 
ved at de kommer. Vi ved, at man aktuelt barsler med, at Buejagttegnslærerne 
skal have en lignende uddannelse som jagttegnslærerne – så derfor vil vi meget 
gerne være på forkant. 

Vi har i den anledning skrevet til Naturstyrelsen for at få indflydelse på hvordan 
efteruddannelsen kommer til at se ud. 

FADB vil i fremtiden bruge penge på uddannelse og bestræbe os på at 
uddannelsen bliver gratis for vores buejagttegnslærere. 

Det store hjortevildt 

FADB har været en del af indsatsen for at gøre jagten på det store hjortevildt 
permanent eller i mindste fald få en forlængelse af forsøgs perioden, desværre 
kom vi ind sent i forløbet. Vi har deltaget i møder med Niels Kanstrup og 
repræsentanter for DJ. Niels Kanstrups rapport kom i efteråret 2021 og talte sit 
tydelige sprog - Der har været fejl og mangler i indberetningerne både fra jægerne 
og fra schweisshunde førerne – det er der arbejdet med og det skulle være rettet 
eller der er gjort en indsats mange sider fra for at forbedre tilgangen til 
indberetningsportalen. Lige nu ved vi at Niels Kanstrup er blevet bestilt til at lave 
den endelige afarapportering, som forventes fremlagt for vildtforvaltningrådet i 
december i år.  

Samarbejde med andre organisationer 

Vil FADB’s bestyrelse samarbejde med andre? 
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Det vil vi i den grad meget gerne – FADB er ikke en ø – vi har greb i samarbejdet 
med flere. 

Bestyrelsen har skrevet FADB’s værdigrundlag og heraf fremgår. Citat:” 
Foreningens bestyrelse tilbyder at samarbejde med alle, der arbejder for at 
fremme buejagten og anerkender FADB’s formål”. 

I foråret har vi haft flere møder med DGI for at få et samarbejde i gang om 
konsulentbistand til lokalforeninger og til bestyrelser, om at få mulighed for at 
bruge DGI’s træningsfaciliteter, om at få adgang til deres datasystem som gør det 
lettere at administrerer medlemslister, betalinger mv. 

DGI har allerede stillet med konsulent bistand i bestyrelsens arbejde med at lave 
ændringsforslag til vores vedtægter. En forudsætning for at blive 
samarbejdspartner med DGI er at vores vedtægter blev tilpasset så vi kan komme 
ind under fritidslovgivningen – alle foreninger under DGI har vedtægter der giver 
mulighed for at være under fritidsloven og dermed søge tilskud under denne. 

Mange har undret sig over at vi har et samarbejde med DLS – de er meget 
anderledes end FADB, men de er jægere, og ønsker som FADB at arbejde for 
jagten og jægernes muligheder. DLS har som FADB et stort ønske om at få mere 
indflydelse på jagtens vilkår i DK.  

I vildforvaltningsrådet, som er et organ, der rådgiver den til hver tid siddende 
miljøminister, sidder der 7 organisationer heriblandt kun een jagtorganisation, 
nemlig DJ.  

I Vildforvaltningsrådet sidder: 

LandbrugogFødevarer, Danmarks Jægerforbund, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, 
Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet. 

DJ er alene om at repræsentere jagten og jægernes ønsker og forhandler 
muligheder overfor en masse interesseorganisationer, der ofte medvirker til at 
begrænse jagtmuligheder. 

Man kan spørge hvorfor sidder der kun en jagtorganisation i 
Vildforvaltningsrådet? – Jo flere jagtorganisationer der kan kæmpe sammen for at 
bevare jagten og udvide jægernes muligheder i DK, des bedre vil det være. 
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I vildtforvaltningsrådet forhandles bl.a. jagttider og fredning – der er mange 
interesser i spil når f.eks dyrenes beskyttelse skal forhandle med en 
jagtorganisation. Flere stemmer der går jagtens vej kan vi kun se som en fordel for 
de samlede muligheder for jægerne.. 

FADB vil gerne have buejægerne repræsenterede i VF – som en grøn og 
bærerdygtig jagtform. 

Samarbejdet med DJ forløber som vi ønsker det. 

Jeg har på invitation deltaget i DJs repræsentansskabs møde i Vingsted i juni og vi 
har indgået aftale på et dialogmøde om at samarbejde, når der er særlige 
udfordringer for buejagten – f.eks når pressen koger over i Norge eller når vi skal 
arbejde for buejagt på det store hjortevildt. Og vi vil i fremtiden også samarbejde 
om uddannelsen af nye buejægere. 

Og vi vil ligeledes prioriterer arbejdet om fælles stævner. 

Det skal nævnes at FADB er medlem af EBA - Europærisk Bow Hunting 
Asociasation  – en sammenslutning af buejægere i europa. Det giver mening at 
samarbejde på tværs af lande, især god mening i en fremtid, hvor jagten som 
helhed bliver presset i hele europa. 

Vi har planer til det kommende år. 

 I bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter indgår der en frisættelse af 
lokalforeningerne – vi ønsker at faciliterer de bedste fiorhold for 
lokalforeningerne, de før nævnte grupper og de enkelte medlemmer. Det er 
bestyrelsens filosofi, at lokalforeningerne skal kunne handle selvstændigt og 
være herre i eget hus. 

 Vi har en hjemmeside der skal moderniseres og gøres meget lettere 
tilgængelig og appetitlig – det vil bestyrelsen sætte i gang i efteråret, hvor vi 
entrerer med et privat firma til denne opgave. Måske er der et medlem eller 
en ressourceperson, der  vil have denne opgave. 

 Vi taler om at få genoptrykt lærebogen – flere har efterspurgt dette. 
 Vi vil arbejde med hvordan vi kan lave en god mentorordning og ideelle 

forhold for nye buejægere – samt få kontakt med de buejægere der skyder 
hjemme i baghaven eller i carporten og ikke er medlem af en gruppe eller en 
lokalforening. 
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Hvordan vi kommer i dialog med dem vil vi gerne have gode ideer til, så vi 
sikrer at den enkelte buejæger også kommer til orde i foreningen. 

 Vi vil arbejde med at tilbyde efteruddannelsesprogram til alle buejægere og 
buejagttegnslærerne – hvordan det skal se ud afhænger af hvad den enkelte 
buejæger efterspørger. 

 Vi håber på at nye bestyrelsesmedlemmer vil bringe nye ideer og ny energi 
ind i foreninger, således at vi med fælles kræfter kan udvikle FADB.. 

 Der er to medlemmer der har meldt deres kandidatur til bestyrelsen – 
hvilket tegner rigtigt godt for fremtiden. 

Til slut vil jeg udtrykke vigtigheden af: 

- at det at være i forening er noget vi gør sammen og når vi er sammen skal det 
give mening – den mening håber jeg sammen med nye og gamle 
bestyrelsesmedlemmer, vi kan skabe i det kommende år. 

Tak til folkene fra Himbula for at repræsentere FADB på messen i Års. OG Tak til 
alle som rekalmerer og som deler vores materiale ud til nye buejægere – så de får 
muliughed for at  vælge om de vil være en del af FADB 

Tak til alle de frivillige for deres store arbejde for Buejagten og for FADB i årets 
løb. 

Kirsten Andersen, formand 

 


