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Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendes. 

 
Orientering fra Jægerrådsformanden 

Formanden har deltaget i en del kredsbestyrelses-møder og i repræsentantskabsmødet, og 
befinder sig efterhånden ret godt i organisationen. 
Samtidigt er rågereguleringen var gået fint. Der er skudt 1292 rågeunger af 38 
reguleringsjægere. 
 

Orientering fra ‘Det grønne råd’ 
Der har i Frederikshavn kommune været tummult om de lokale jagtforeningers jagtkontrakter. 
Kommunen ønskede at sætte jorden på udbud, grundet økonomiske incitamenter. Dette gik 
uden om Byrådet og Det grønne råd, ind til det kom Erik Andersen for øre.  
Igennem et borgermøde med deltagelse fra fem politikere, samt en underskriftindsamling blev 
jorden holdt kommunal og jagtkontrakten forsat hos kommunale jagtforeninger. 

 
Er der behov / interesse for etablering af et reguleringsjægerkorps i Herning kommune 

DJ ønsker at der i alle landets kommuner etableres er reguleringsjægerkorps. Med formål at 
kunne regulere invasive arter, samt talstærke arter.  
Jægerrådsmedlemmerne bedes finde interesserede emner til kontaktperson-posten og til 
reguleringsjægerkorpset, og give formanden besked, således at Jægerråd Herning kan få 
uddannet og etablere et reguleringsjægerkorps i løbet af der næste års tid. 

 
Repræsentanter i friluftsrådet, Kent Gårdsvig udtræder. Forslag til afløser ønskes 

Der søges en person til at overtage posten. Muligt emne posten Jesper Lund Lauritzen fra 
Gjellerup Jagtforening. 

 
Jægerrådets vedtægter / forretningsorden 

Der er mindre forskelle mellem DJF’s vedtægter og HJ’s vedtægter, disse bør ajourføres. 
Forslaget videresendes til årsmødet. 

 
Jagtlejekontrakter med Herning Kommune 

Emnet blev diskuteret. 

Det blev besluttet at fortsætte uændret. 

Er nogen utilfredse med jagtlejekontrakten hos kommunen bedes disse kontakte Arne 

Thomsen på mail: thomsen@dansoe.dk  

 
Rekruttering af medlemmer, herunder jagttegnsaspiranter 

Foreninger med jagttegnskurser eller kendskab til lokale jagttegnskurser, bedes sende en mail 
til Arne Thomsen med info om, hvor kurset foregår og gerne kontaktperson til kurset.  

 
Dette gøres for at kunne engagere aspiranterne til at blive medlemmer af DJF.  
Evt. repræsentanter på lokale skydebaner, til jagttegnsprøvesteder, samt i løbet af 
jagttegnsundervisning.  
Der bliver blandt mange skydeinstruktører givet fejlinstruktioner til aspiranter, ift. 
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haglskydeprøve, jagttegnsprøver og generelt regler, samt DJF info. Disse bør informeres 
bedre.  

 
Næste møde 
 Næste møde afholdes midten af januar. Dette afholdes hos Gjellerup jagtforening.  
 Gudumkærvej 25, Gjellerup 

 
Orientering om Hundeudvalgets arbejde v/ Knud Overgård (substitueres af Poul Erik) 

Der bliver fra kommunen lavet markerede kort over hvor hundeudvalget må benytte jord. Dette 
er fordelt på seks større områder og favner over 1000+ ha. På alle områderne fodres vildtet. 
Alle i Herning kommune med stående hund og interesse, kan deltage i markprøverne. 
Deltager man i hundetræning, skal man inden for to år stille op til en anerkendt prøve. 
Der udsættes i år, for første gang, agerhøns fra to volierer. 

 
Orientering om arbejdet i ‘Det nationale hjortevildts-udvalg’ 

Knud Pedersen orienterer om DJ´s holdninger til den fremtidige hjortevildtsforvaltning, og 
fortæller bl.a. om samarbejdet mellem de regionale hjortevildtsgrupper, Vestjylland, Midtjylland, 
Djursland og Himmerland, og at disse fire hjortevildtsgrupper havde udarbejdet et forslag, som 
var sendt til Den Nationale Hjortevildtgruppe. Forslaget vedlægges. 
Nye tiltag i hjortevildtsforvaltningen træder i kraft til april 2018.  
Der er indsendt forslag om hjortevildtsgruppe til den nationale hjortevildtsforvaltning. Dette 
forslag er vedhæftet for sig. 

 
 På dette link kan I se de forslag / høringssvar der er sendt til Den Nationale Hjortevildtsgruppe. 

(Se under ”Årsmøder” et stykke nede på siden) 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/raadgivning-om-vildt/hjortevildtforvaltning/vildtforva

ltningsraadets-hjortevildtgruppe/ 

 
Eventuelt 
 Der henvendes opmærksomhed til debatmødet d. 28 september. 
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