
JKF Ikast- Brande. 

Årsmøde onsdag d. 28.jan. i Gludsted 

Flugtskydningscenter 

(Det nye navn. Danmarks Jægerforbund Ikast-

Brande) 

Referat:  (ca. 50 deltagere) 

1. Valg af dirigent.  Lynge Poulsen  

 

2. Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds virke. 

- Formandens beretning ved Flemming D. Overgaard. 

Forslag omkring kommunikation med formanden for hjortevildtgrupperne på sidste årsmøde er 

i tilrettet form blevet vedtaget i kreds og hovedbestyrelse, og vi har været til møde i Midt og 

Syd. 

Vores indstilling til formand for hjortevildtgruppe Midtjylland blev  ikke fulgt. Der var tre 

indstillinger, og Hans Schougaard blev valgt igen. 

Omkring kronvildt er alle muligheder oppe og vende, da der skydes for få hinder og kalve. 

Omkring statsjagter v/ Naturstyrelsen: Her er meldingen fra ministeren, at der skal flere 

nyjægere med – der skal flere penge i kassen, og der skal ikke så mange ”venner” med på 

jagterne. 

Desuden blev ny jagtprøve, møde I naturcenter Harrild Hede om skovens fremtid og RASKnatur 

berørt. 

Spørgsmål: Fra Sten Kristoffersen: Ved mødet sidste år meldte en person sig til indstillingen 

som formand for hjortevildtgruppen. Hvorfor blev vedkommende ikke bragt i forslag i det 

videre forløb?  Svar fra FO. Baglandet kunne ikke bakke om indstillingen, men FO erkendte, at 

forløbet ikke blev taklet godt nok. 

- Grønt råd ved Lars Bitsch. 

Ikke noget Grønt Råd i Ikast-Brande Kommune, men et grønt forum, hvor der ikke har været 

holdt møde siden 2011. Man er dog lovet et møde i 2015. 

Rågeregulering: 44 tilmeldte reguleringsjægere. Optalt 299 reder – reguleret i 7 kolonier, hvor 

der er nedlagt 342 unger. Det er for lidt, da der helst skal nedlægges to unger pr. rede i 

gennemsnit. Desuden hjulpet med regulering hos privat i Brande. 

Sidste tilmelding for deltagelse i regulering i 2015 er d. 28. feb. til Ib Kølbæk (21956368) 

 

- Jkf- skydning ved Elna Thomsen. 

Afholdt på Højderyggens Skydecenter i 2014 med deltagelse af 17 hold med 90 skytter i alt. 

Resultaterne findes på Klovborg Jagtforenings hjemmeside. 

I 2015 afholdes skydningen på Gludsted Jagtcenter d. 27.juni. Udvalget er Lynge Poulsen, Lars 

Bitsch og Benny Pedersen 

 

3. Valg af formand. Udgår 

 

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning (Blev afviklet som punkt 2) 



Formand: Flemming Overgaard 

Blåhøj: mangler ny repræsentant, men Jesper Hartkopf deltager så vidt muligt i møderne. 

Klovborg: Elna Thomsen 

Munklinde: Lars Erik Bitsch 

Ikast- Faurholt: Jan Grønbæk 

Bording-Engesvang: Allan Stær 

Gludsted: Lynge Poulsen 

Nørre Snede: Finn Krogh 

Ejstrupholm: Bent Jensen 

Brande: Benny Pedersen 

Isenvad: Martin Kramer 

 

5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. Udgår 

 

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet d. 9.maj. indstillinger i henhold til 

punkt 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før 

kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående 

indstillingsprocedure. 

Efter tur: (Nr. Snede, Ejstrupholm, Brande, Isenvad, Blåhøj, Klovborg og formanden)  

       Tilmelding til Flemming D. Overgaard senest den 15. februar 2015. Med medl.nr. og e-mail. 

 

7. Indkomne forslag. Ingen 

 

8. Evt.  

Grønt råd: søger en person med politisk interesse til bestyrelsen. 

Jørgen Frandsen. Jagttegnsmidler, hvad bruges de til? Specielt interesseret i at høre, om der er 

jagttegnsmidler indblandet i forløbet omkring køb og brug af Søby-området. 

Ingen kunne umiddelbart svare på spørgsmålet, men Lars (HB) oplyste, at jagttegnsmidlerne 

kunne gå til mange forskellige ting. Ved Søby kunne det måske have været noget med 

oplysning. 

Finn Krogh fortalte, at der var søgt EU-midler hjem,  da området blev købt. Der havde også 

været søgt jagttegnsmidler til specielle ting, der ikke blev til noget. 

? Hvorfor holdes statsjagterne på hverdage?  

Naturstyrelsen holder jagterne. Det er for dyrt at holde dem i weekenderne, hvor der også er 

flere andre skovgæster. 

Finn Krogh (til Lars) Kan du bekræfte, at Jægerforbundet har brugt 800.000 kr. på 

undersøgelsen af råvildtsygen, der ikke er gjort færdig, da pengene er brugt.? 

Lars: Jægerforbundet har ikke brugt penge på dette. Der er en afdeling under Naturstyrelsen. Vi 

har måske været med omkring samarbejdet med kommunikation 

 
 Ref. Bent Jensen 

 

 

 



Aftenens tema: Regulering 

Ved vildtkonsulent ved Naturstyrelsen, Ole Daugaard-Petersen 

Om regulering af kronvildt, gæs, ræv og sølvmåge. 

- Gennemgang af lovgrundlag og procedure for ansøgning om regulering 

- Statistik: 225 ansøgninger vedr. kronvildt.  15 kontrolbesøg, som medførte 10 afslag. 142 

tilladelser og 83 afslag. 108 krondyr (kalv)reguleret. 50 ansøgere har meldt 0 reguleret. 

Gæs: 15 ansøgninger. 7 afslag og 8 tilladelser. 7 gæs reguleret. 

 

 Peter Smærup Dj’s reguleringskorps. 

Om arbejdet med skadevoldendende vildt og problemrelaterede arbejder 

Peter Smærup er projektleder for dette. 

- Prøve at booste reguleringsarbejdet ved at uddanne reguleringsjægere og forankre arbejdet 

lokalt 

- Status for arbejdet med mårhund 

25 aktive mårhundejægere – 500 døde mårhunde opsamlet i 2011 – 14 – estimeret 135 

individer i 2014 – 1000 sikre verifikationer – dokumentation for anvendte metoder 

- Mink. Sammen med Naturstyrelsen uddannet 120 personer. Forsøg med at anvende 

slagfælder. Mål Blive bedre til at regulere mink i hele Danmark 

 

Kredsformand for kreds 2 Knud Pedersen   

                      Om RASKnatur –  arbejdet med et nyt natursyn i Danmarks Jægerforbund 

                      Spørgeskema på nettet sidst i januar. Findes under Jægerforbundet eller www.Rasknatur.dk 

 

Hovedbestyrelse medlem fra kreds 2: Lars Jensen 

                      Hvad arbejdet vi med p.t. 

Eksempler:  Markvildtlav: 44 lav oprettet 

                      Hjortevildt: Nogle udfordringer omkring kønsfordeling og bestanden af ældre hjorte. 

                                           Plan præsenteres sep.-  okt. www.hjortevildt.dk  Her kan man komme med forslag. 

                      Trækvildt: Arbejder på en langsigtet plan for forvaltningen af vores trækvildt, hvor der specielt 

                er fokus på levesteder og fastholdelse af bæredygtig jagt. 

                       Jagtens hus, budget 2015, Medlemmer, jagt i kommunerne osv. 

Til slut:          Medlemsindflydelse i DJ 

                       Er den god nok eller ……? 

                       Diskussion om indflydelse, jagttider osv. 

 

Mødet sluttede med, at Flemming Overgaard takkede indlederne, dirigenten og Gludsted Jagtforening for 

husly. 

           

                      

http://www.rasknatur.dk/
http://www.hjortevildt.dk/

