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Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning om kredsens virksomhed

4. Orientering om kredsens økonomiske forbrug

5. Årets jagtforening  

6. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde

7. Valg af HB-medlem og suppleant for samme                                                         

der er 2 kandidater til HB         (Lars Jensen og Norbert Ravnsbæk)

8. Valg af kredsformand (udgår – på valg i 2018)

9. Valg af kredsbestyrelsesmedlem (vælges på jægerrådsmøderne)

10. Valg af fagkoordinatorer

11. Valg af delegerede til repræsentantskabsmødet

12. Indkomne forslag (forslag fra Roum jagtforening)

13. Ændringsforslag fra kredsbestyrelsen

14. Eventuelt



Medlemstal opgjort pr. 1. – 10 - 2015

D. 1-10 – 2011 15.750 medl.

Fremgang på 170 medlemmer

D. 1-10 – 2012 15.920 medl.

Tilbagegang på 163 medlemme

D. 1-10 – 2013 15.757 medl.

fremgang på 90 medlemmer 

D. 1-10 – 2014 15.847 medl.

Tilbagegang på 334 medlemmer

D. 1-10 – 2015                                                        15513 medl.  
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Samarbejde med og i Jægerforbundet

Organisationen

HB

Kreds

Jægerråd

Koordinatorer

Jagtforeningerne



Statestik

• I 1930”erne toppede landbrugsarealet med 3,270 mio. HA. 76% af DK”s areal

• I 2012 udgjorde Landbrugsarealet 2,650mio. HA.  62% af DK”s samlede areal

• Arealet er hovedsagelig gået til byudvikling, veje og rekreative formål

• Frem til omkring 1950 var der ca. 200.000 landbrug med et snit på 16ha.

• I år 2000 var der 52.600 heltidslandbrug

• I år 2012 var der 39.930 heltidslandbrug

• I 2020 forventes der 8.000 store heltidslandbrug

• I år 2000 var der 486.000 HA skov i Danmark

• I år 2008 var der 571.000 ha = ca. 13% af DK”s areal  (Ønsket er 20 – 25%)

• 3/4 dele er privat ejet  og ca. 1/4 del ejes af det offentlige.

• Der er ca. 26.500 skovejere i Danmark.  



Hvordan påvirker det landjagten i Danmark

• Agerhøns

• Harer 

• Fasaner

• Råvildt

• Kronvildt

• Anskydninger



Habitatdirektivets bilag IV arter

Naturbeskyttelsesområder, beskyttede 

dyrearter, yngle- og rasteområder

Natur-, kultur- og vildtpleje

Afgræsning, høslæt, vildtvenlige tiltag, 

bræmmer om fortidsminder, kulturspor, 

invasive arter

§3 beskyttet natur

Enge, heder, moser, kær, søer, strandenge 

mv.

Tilskud til naturpleje og naturprojekter

Pleje af græs- og naturarealer, rydning og 

forberedelse til afgræsning mv.

Fredninger og beskyttelse

Strandbeskyttelseslinjen og rødliste over 

blandt andet fredede dyr og planter

Faktaark

Hegnspleje, vandhuller, insektvolde, 

ferske enge, overgangszoner, levesteder 

for markvildtet og naturpleje

Lovgivning

Bekendtgørelser og vejledninger vedr. 

naturbeskyttelse, drift af landbrugsjord og 

vandløbsloven

WWW.landbrugsinfo.dk
Miljø

Natur og arealforvaltning

https://www.landbrugsinfo.dk/miljoe/natur-og-arealforvaltning/bilag-iv-arter/sider/startside.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/miljoe/natur-og-arealforvaltning/natur-kultur-vildtpleje/sider/startside.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/naturtyper/Sider/Startside.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/miljoe/natur-og-arealforvaltning/tilskudsordninger/miljoeordningermvj/sider/startside.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Sider/Fredningerogbeskyttelse.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Sider/Faktaark.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Sider/Lovgivning.aspx
http://www.landbrugsinfo.dk/
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Formandens  beretning

Deltaget i 8 Jægerråds møder der er holdt i kredsen,   (mange forskellige emner)

Ny formand for Lemvig jægerråd og medlem af kredsbestyrelsen – Henrik Hjerl Carstensen

Tak til Johnny for de år han har været med.

Rask Natur (Jægerforbundets natursyn) www.rasknatur.dk

Medlemskategorier

Jagttidsforhandlingerne – video med Niels Henrik Simonsen

Markvildt

Hjortevildt –Afskuds tallene har vi ikke talt op endnu

http://www.rasknatur.dk/


• Udstillinger

• Landsskuet

• Stor tak til alle hjælpere 

• Jeg håber mange af jer vil hjælpe igen i år. (30/6 -1/7 og 2/7 juli 2016)

• “Jagt og mennesker” på Hjerl Hede:  (20 og 21 august. 2016)

Årsmøde 2016
.
Formandens Beretning.



Tilskudsmidler: i alt 162,843 kr.

Der blev søgt om 257,665 kr. i kredsen

Fordeling:

Skjern jagtforening 40.000 kr.   (Nye kastemaskiner)

Hee Jagtforening 27.000 kr.   ( Tilbygning klubhus)

Timring Vildbjerg 10.000 kr.   ( Sikringsrum)

Romlund Jagtforening              20,843 kr.   ( Kastemaskiner)

Herning Jagtforening 14.000 kr.  (Renovering  klubhus)

Hammershøj og omegn 11.000 kr.  (Beplantning)

Salling jagtforening 40.000 kr.  (Renovering klubhus)
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Naturpris 2015



• Husk at få indberettet jeres vildtudbytte 

• Husk at betale jagttegnet
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Tak for et godt samarbejde med:
Forbundet

Kredsbestyrelsen 
Jægerrådene
Koordinatorer

Og alle jer






