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Formål

• Nedbringe antallet af kolonier i Faxe Kommune 

• Hjælpe Kommune, virksomheder og private som er generet af rågerne 

• Samle medlemmer i foreningen i fælles aktiviteter

• Inkludere især nyjægere i foreningens aktiviteter 

• Udbrede kendskabsgraden til den fine spiseværdi af rågekød



Hvem er vi?

• Allan Berthou Pastoft

• Peter Andreassen

• Thomas Bolvinkel Nielsen

• Lars Kragh Jacobsen

• Jan Lyngvild Rådbjerg

• Jan Bodin

• Andreas Bjerrum Larsen



Resultater

• Opnået tilladelse til 7 kolonier (målet var 2)

• Reguleret 167 stk. rågeunger

• Skabt et godt sammenhold på kryds og tværs i foreningen

• Opnået god og konstruktiv dialog med kommunen

• Mange positive tilkendegivelser fra borgere 





Kursus

Vi afholder Reguleringskursus via Danmarks Jægerforbund for Teamet inden 

næste sæson. Penge er bevilliget af bestyrelsen.

Formålet med kurset er at give deltagerne viden og færdigheder, der sikrer at 

de pågældende kan planlægge og gennemføre regulering af 

skadevoldende fuglevildt, samt forvildede tamduer og skadevoldende 

landlevende rovpattedyr, ved hjælp af fælder og skydevåben.



Henvendelser og kommunikation



Henvendelser

• Vi får mange henvendelser både via FB, mail og opringninger. 

Typer af henvendelser:

• Borgere der har brug for hjælp til regulering.

• Positive tilkendegivelser

• Borgere som allerede har en aftale om regulering, som ikke oplever et 

tilstrækkeligt pres på kolonierne, her nævnes: Timianvej, Faxe Boldbane, 

Kridthuset, Rensningsanlægget Rønnede og Lunden over for kirken i 

Faxeladeplads



kommunikation

• Vi forsøger at svare på ALLE henvendelser i en pæn og professionel tone.

• Vi vejleder i ansøgningsprocessen og henviser til kommunen eller lodsejer

• Vi gør opmærksom på Teamet og vores bedrifter primært via Facebook 



Udfordringer og løsninger



udfordringer

• At få flere medlemmer til teamet

• At folk ikke oplever tilstrækkelig pres på deres kolonier som varetages af 

enkeltpersoner.

• Træer fældes for at slippe af med rågerne. Eks Nordlie Foods



Løsninger

• Hverve nye medlemmer via nyhedsbrev og Facebook

• Lave hyggelige fællesaktiviteter såsom fællesspisning

• Tilbyde vores hjælp på de kolonier hvor borgerne ikke oplever tilstrækkeligt 

regulering

• Foreslår at de enkeltpersoner som varetager reguleringen bliver en del af 

teamet og derved kan vi sikre en koordineret indsats og et bedre resultat

• Øget reguleringstryk så vi undgår træfældninger 



Plan 2023

• Flere medlemmer

• Reguleringstilladelse på de store kolonier eks. Boldbanen Faxe, lunden Faxe 

Ladeplads osv. 

• Uddannelse af Teamet 

• Fastholde og udvide vores gode samarbejde med kommunen 

• Øge kendskabsgraden for reguleringsteamet i Kommunen


