
Referat fra kredsmøde den 05. marts 2016 på Dejbjerglund Efterskole 
 

Velkomst 
Efter velkomst af hornblæser Jesper Bromerholm, Viborg, bød kredsformand Knud Pedersen vel-
kommen til de ca. 275 personer, som deltog i mødet, hvoraf 249 var stemmeberettigede. 
 
Valg af dirigent 
Herefter blev Ole Clausen foreslået som dirigent og valgt uden modkandidater. Han startede med at 
konstatere, at mødet var lovligt indvarslet.  
 
Valg af stemmetællere 
Dirigenten valgte 5 uvildige stemmetæller fra de 7 borde med delegerede og udleverede 5 tomme 
spande med låg til indsamling af stemmesedler.    
 
Beretning om kredsens virke v/Knud Pedersen 
Knud Pedersen indledte med at fortælle om kredsens medlemstal. Den 1. oktober 2011 havde vi i 
kredsen 15.750 medlemmer, og det ser ud som om, vi hvert andet år går lidt frem og næste år lidt 
tilbage i medlemstal. Pr. 1. oktober 2015 er vi 15.513 medlemmer i kreds 2. 
 
Da der i år var væsentlig flere til kredsmødet end sidste år valgte Knud at gentage den udvikling, 
man ser, der finder sted i landbruget i øjeblikket, og som har stor betydning for os alle som jægere.   
Fra at der i ca. 1950 var omkring 200.000 landbrug på gennemsnitlig 16 ha, så var der i år 2000 ca. 
52.600 heltidslandbrug, i 2013 ca. 39.930, og i 2020 forventes der kun at være ca. 8.000. Der er 
naturligvis også blevet udlagt meget landsbrugsjord til byudvikling, veje og rekreative formål, og 
skovarealet er også forøget i perioden. I år 2000 var der 486.000 hektar skov i Danmark og i 2008 
ca. 571.000 hektar. Det svarer til ca. 13% af Danmarks areal, og det ønskelige er ca. 20-25%. Der er 
i dag ca. 26.500 skovejere i Danmark, som fordeler sig med ca. 75% privatejet og resten offentligt 
ejet.  
 
Han nævnte, at der i dag er store arealer uden et træ. Hvidgranhegn er fjernet, men der er ikke plan-
tet nyt. Hvordan var jagten førhen, og hvordan vil den blive, hvis vi ikke gør noget?  
 
Alle disse faktorer påvirker jagten i Danmark med hensyn til agerhøns, harer, fasaner, råvildt og 
kronvildt. Der arbejdes både i Jægerforbundet og lokalt med markvildtslaug og naturpleje, og senest 
er der kommet en folder med Jæger ud. Han opfordrede til, at man holder sig orienteret om diverse 
gældende regler omkring landbrug m.v. under www.landbrugsinfo.dk - miljø - natur og arealforvalt-
ning. Her findes de senest opdaterede og gældende regler.  
 
Hjortevildt - det bliver vi vist aldrig helt enige om. Det er snart mange år siden, det startede, men 
det blev ved snakken i mange år, uden det flyttede noget. Dengang skulle hjortevildtgrupperne selv 
komme med konkrete forslag, og hovedbestyrelsen skulle bære det videre. Men hvem fik tæskene 
for det dengang? 
 
I dag er det omvendt. Nu er det Den nationale Hjortevildtsgruppe, der er blevet pålagt at finde en 
landsdækkende løsning. De regionale grupper er blevet spurgt, men der er øjensynlig ingen rød tråd 
i forslagene. Den nationale gruppe skal være konkret, og nu bliver skytset vendt mod dem.  
Knud syntes, det er sørgeligt, at vi udstiller os selv på de sociale medier på den måde, som det fore-
går for tiden. 



Men han pointerede, at det er vigtigt, at vi går med i forhandlingerne. Det er der stadig mulighed for 
og at vi skal lade være med at sætte os udenfor. Vi skal huske på, at det hele ikke kun drejer sig om 
hjortevildt, da vi både står foran et udsætningsforlig, jagttidsforhandlingerne og mange andre ting.  
 
Forvaltning af dåvildt er blevet udsat. Knud opfordrede til, at man får en snak om det i Jægerrådene. 
 
Han opfordrede jagtledere rundt om på jagterne til at præcisere skudafstande til bl.a. råvildt for at 
undgå anskydninger, og hvis det sker alligevel, så sørg for at få fat i en schweisshundefører til efter-
søgning.  
 
Der er blevet samarbejdet med mange forskellige dele af organisationen fra kredsens side, bl.a. Ho-
vedbestyrelsen, kredsen, Jægerrådene, koordinatorerne og jagtforeningerne.  
 
Der har været mange omvæltninger i forbindelse med flytning til Kalø. Mange nye ansigter er 
kommet til, og der har været mange udfordringer, men man møder altid imødekommenhed, når man 
ringer på trods af, at systemerne ofte driller. 
 
Knud har været til et HB møde, og han fornemmede, at der er en god dialog, og der er ingen, som 
længere bliver holdt udenfor. 
Han roste Claus Lind for i de 4 år, hvor han har siddet som formand, at have lukket en del døre op. 
Han har lyttet til dem, han ikke altid har været enige med og derefter taget en faglig dialog med 
dem. Han har blandt andet lavet en aftale med DN om, at skal der ændres nogle jagttider, skal det 
være faglig begrundet og ikke som tidligere køre på følelser.  Det er det samarbejde, der holder 
længst og giver de bedste resultater. 
 
Knud sagde til Lars Jensen: "Du fik det udvalg, der gav flest øretæver, og du er også blevet beskyldt 
for flere ting, end du selv havde nogen andel i. Jeg mener, det var den rigtige beslutning, da du 
stoppede som formand for den nationale hjortevildtsgruppe. Når vi har bestyrelsesmøde, får vi altid 
en god orientering om, hvad der foregår i HB". 
 
Til kredsen: "Der sker mange ting i kredsen, så hvis I ringer og spørger om en eller anden aktivitet, 
er det ikke sikkert, jeg han svare på det, men jeg kan henvise til en af de engagerede koordinatorer, 
vi har".  
 
Til jagtforeningerne: "Der er langt ud til nogle af jer, og meget af kommunikationen foregår igen-
nem jægerrådsformanden. Men ellers er vi aldrig længere væk end telefonen". 
 
Der er i årets løb holdt 8 Jægerrådsmøder i kredsen, og Knud og Lars har deltaget i dem alle. Her 
har der været diskuteret mange emner. Der er kommet ny formand i Lemvig Henrik Hjerl Carsten-
sen, som afløser for Johnny Faurskov, som har været formand i 8 år. Carsten er også nyt medlem af 
kredsbestyrelsen.  
 
Der har i kredsbestyrelsen været arbejdet med RASKnatur, afholdt debatmøde vedrørende med-
lemskatagorier og jagttidsforhandlinger, markvildt og hjortevildt.  
 
Kredsen har deltaget på Landsskuet i Herning i juli og i "Jagt & Mennesker" på Hjerl Hede i august. 
Knud takkede alle hjælpere og håber, at folk vil deltage igen den 30. juni og 1.-2. juli i Landsskuet 
og den 20. og 21. august i "Jagt & Mennesker" på Hjerl Hede.  



 
 
Der var ansøgt om i alt kr. 257.665,-, men der er i kreds 2 kun kr. 162.843,- til fordeling.  
 
De blev fordelt og prioriteret som følger: 
     
Navn Bevilliget  
Skjern Jagtforening  kr.   40.000,- Nye kastemaskiner  
Salling Jagtforening kr.   40.000,- Renovering af klubhus 
Hee Jagtforening kr.   27.000,- Tilbygning til klubhus 
Timring-Vildbjerg Jagtforening kr.   10.000,- Sikringsrum 
Herning Jagtforening kr.   14.000,- Renovering af klubhus 
Romlund Jagtforening kr.   20.843,- Kastemaskiner 
Hammershøj & Omegns Jagtforening kr.   11.000,- Beplantning  
 
Total kr. 241.785,- kr. 162.843,- 
 
Knud sluttede af med at minde folk om at få indberettet deres vildtudbytte og at få betalt jagttegnet 
rettidigt. Han takkede Jægerforbundet, kredsbestyrelsen, Jægerrådene, koordinatorerne og alle andre 
i kredsen for et godt samarbejde.                                     
 
Orientering om kredsens økonomiske forbrug 
Kasserer Jan B. Rasmussen gennemgik regnskabet for kredsen for 2015, og hvordan resultatet af de 
forskellige aktiviteter har set ud. Der har været indtægter og tilskud fra Jægerforbundet på kr. 
459.753,- og udgifter på kr. 360.918,-, hvilket bevirker, at kreds 2 returner kr. 98.835,-  til forbun-
det.  
  
Hele regnskabet vil blive lagt på kredsens hjemmeside og kan ses her.  
 
Kursus koordinator v/Erik Meyhoff (indlæg direkte f ra taler) 
Der har været en lille nedgang i antallet af kurser sidste år – og jeg har kun kendskab til, at der i 
første halvdel af i år er ’Instruktionsteknik’ i Skjern hos Sigvald Graversen. 
 
Herefter vil jeg gerne gøre lidt reklame for kurser i "bestyrelsesarbejde i DJ – hvordan får vi besty-
relsens potentiale i spil" 
Ideen er, at målgruppen sammensætter de emner, som den givne bestyrelse eller bestyrelser har be-
hov for at arbejde med. Der er altså mulighed for at målrette et uddannelsesforløb med det indhold, 
som netop passer den givne gruppe. 
 
Følgende emner er kun et udvalg af kurser i bestyrelsesarbejde: 
 
Lokal politisk indflydelse 
Hvordan får man som Jægerråd startet en dialog med kommunen om at præsentere jagten og jæger-
nes rolle i forhold til den kommunale naturforvaltning og herunder betydning socialt og samfunds-
økonomisk set? 
 
 
 



Naturforvaltningsperspektiv 
Jægerne er aktive naturbrugere, der yder stor indsats for at beskytte, bevare og udbygge naturen 
med det klare mål at benytte de fornybare ressourcer, naturen byder på. Her har vildtet en stor be-
tydning og det på flere niveauer, men benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd. 
 
Socialt- og samfundsøkonomiskperspektiv 
Rekreative aktiviteter, der kan foregå på kommunens arealer medvirker til, at det fortsat er attraktivt 
at bo i lokalsamfundet og i særdeleshed ude på landet i de små landsbysamfund. 
 
Bestyrelsen som team (High Performance Teambuilding) 
Hvordan bliver bestyrelsen et team, der yder maximalt og opnår resultater? 
 
Bestyrelsesledelse 
Hvordan arbejder vi med ledelse i bestyrelsen? Hvordan sikrer vi ejerskab? Hvem har hvilke roller 
og funktioner? Hvad er god bestyrelsesledelse? 
 
Mødeledelse og mødeteknik 
Hvorfor holder vi møde? Hvordan holder vi effektive og konstruktive møder? 
 
Pressekontaktens hvem, hvad, hvor og hvordan 
Jagten, jægerne, jagtforeningerne, Jægerrådene og Jægerforbundet skal være mere og bedre i medi-
erne. 
 
Fund Raising   sådan fylder du foreningskassen. 
 
Medlemshvervning – sådan får du flere med 
 
Jeg afslutter med at understrege, at indhold og form kan sammensættes efter aftale med Uddannel-
sesafdelingen på Kalø. 
 
Til sidst vil jeg minde om et kursus, som man vel sådan set ikke håber at få brug for – nemlig Før-
stehjælpskursus. 
Der er endnu 4 tilbage, og der kan reserveres en dato på DJ’s hjemmeside eller hos Lone Øster-
gaard. 
 
Med disse ord vil jeg ønske alle et godt kursusår. 
 
Bue koordinator v/Carl Johan Mikkelsen (indlæg direkte fra taler) 
Da jeg sidste år aflagde beretning her på dette sted, kunne jeg fortælle, at antallet af buejægere i 
Danmark på et år var steget med 25%. Stigningen er fortsat, således at vi nu er flere end 2000 jæge-
re, som har ret til at udøve jagt med bue og pil i Danmark. 
Helt præcist er der i dag 2076, som har bestået den danske buejagtprøve, og af disse er de 62 kvin-
der. Jeg har netop modtaget tallene for de, som har tilmeldt sig forårets bueprøver, og det drejer sig 
om 235. Langt de fleste skyder med en såkaldt compound bue, men der er også en lille gruppe, som 
har aflagt prøven med en traditionel langbue eller recurvebue. Der er tre personer herhjemme, som 
har bestået prøven med alle tre buetyper. 
 



I Bueudvalget har vi i årets løb fået ny formand. Nu bestrides posten af Dennis Havsager, som har 
en lang fortid som buejæger og også er medlem af FADB's bestyrelse. 
Vi har i årets løb fået anskaffet to buetrailere, som kan lejes til større arrangementer. Her i Kreds 2 
har de været i brug på Landsskuet i Herning og til udstillingen Jagt og Mennesker på Hjerl Hede, og 
de er allerede reserveret til de samme arrangementer i 2016. Endelig har vi fået trykt visitkort og 
informationsfoldere, så vi nu har noget konkret at udlevere til interesserede og evt. kommende bue-
jægere. 
 
Her i Kreds 2 afholdt Vestjyske Buejægere i Ulfborg 2 buejagtkurser i 2015, og begge var fuldteg-
nede med 20 deltagere pr. gang. Også i år bliver der afholdt buejagtkurser i Ulfborg, og til det første 
kursus her i foråret er der indtil nu tilmeldt 14 deltagere. Vestjyske Buejægere har i dag 55 med-
lemmer.  
Foreningen havde også fornøjelsen af at afholde Kredsmesterskabet i feltskydning med bue i 2015. 
Det foregik på deres egen bane ved skyttecenteret i Ulfborg. Ved den skydning besatte Niels Baldur 
fra Brande 1. pladsen. Flemming Kistrup fra den arrangerende klub blev nummer 2, og Max Stei-
ner, hvis navn nok lyder bekendt, blev nr. 3. De 10 bedst placerede kvalificerede sig til forbundsme-
sterskabet, som blev afholdt i Randers. I år er der dog en ændring i forhold til 2015, idet der ikke 
skal afholdes Kredsmesterskaber forud for Forbundsmesterskaberne. I år er det Kreds 6, som skal 
afholde Forbundsmesterskaberne i Buefeltskydning, og der er fri tilmelding på Danmarks Jægerfor-
bunds hjemmeside.   
 
Alle, der har prøvet Vestjyske Buejægeres bane i Ulfborg, er begejstrede. Der skydes således over 
slugter og i forskellige vinkler, så her kommer evnen til at afstandsbedømme virkelig til sin ret. 
Skulle der sidde nogen, eller kender I nogen, som kunne være interesserede, er man altid velkom-
men til at kigge ud. Der skydes hver mandag og onsdag fra kl. 19. 
 
Hvis man er optaget mandag og onsdag, og alligevel gerne vil prøve at skyde med en moderne jagt-
bue, så er der også en mulighed i Estvad Rønbjerg Jagtforening. De har en underafdeling, som hed-
der Salling Buejægerlaug, og de skyder hver anden torsdag. Der er man også meget velkommen til 
at møde op og få en snak. Man kan læse mere på de to foreningers hjemmeside. 
Som jeg nævnte, har vi fået lavet nogle foldere om buejagt, og hvordan man kan få taget hul på 
denne jagtform, og interesserede er velkomne til at kontakte undertegnede, for at få et eksemplar. 
                                                                               
Riffel koordinator v/Knud Pedersen (direkte indlæg fra Henning Melgaard, som var fravæ-
rende) 
Den varslede obligatoriske efteruddannelse af riffelinstruktører, der skulle løbe af stabelen i 2016 er 
p.t. ikke endelig på plads endnu. DJ har meddelt naturstyrelsen, at de er klar til at undervise i oven-
stående, men der er endnu ikke kommet tilbagemelding fra Naturstyrelsen. Om det nås i år er lidt 
tvivlsomt, og hvis det nås, vil det først ske sidst på året. Det realistiske er dog, at det først kommer 
på tale om et år eller to. Et ligger dog fast, og det er, at alle instruktører nok skal få besked, når det 
bliver aktuelt. 
 
Danmarks Jægerforbund har indgået en aftale med det svenske Jægerforbund om, at det kan udste-
des godkendte svenske elgmærker på de danske hjortebanen. Det vil i praksis sige, at såfremt man 
skal på elgjagt i Sverige, hvor der kræves elgmærkebevis, kan dette foretages i Danmark inden af-
rejse. Reglerne for banerne, der kan godkendes til elgmærkeskydning, er i hovedtrækkene følgende:  
 
 



- Medlemskab af Danmarks Jægerforbund 
- Banen skal godkendes af kredsens riffelkoordinator. Godkendelsen gælder i 3 år. 
- Alle mærker/beviser skal købes gennem kredsens riffelkoordinator. 
 
Endvidere er der nogle regler for elgskivens synlighed, start/stop tider m.v. Såfremt der er ønske om 
godkendelse af bane, kan I bare henvende jeg er riffelkoordinatoren i kredsen, så vil jeg fremsende 
en tjekliste til godkendelse samt links til det svenske jægerforbunds regelsæt, som danner grundlag 
for ovennævnte. 
 
Det er besluttet, at der ikke længere annonceres for bjørneprøver gennem Jægeren. Der er dog 
kommet diverse skiver på lager hos Formula igen, og disse kan bestilles gennem riffelkoordinato-
ren. Jeg anbefaler, at der annonceres med bjørneprøver ved diverse feltskydninger, såfremt prøverne 
afholdes. 
 
Jeg kan til slut oplyse, at der siden sidst er kommet 2 nye riffelprøvesagkyndige i kredsen. Hen-
holdsvis Sune Riis, velkendt fra Ulfborg banerne samt Allan Dahl Jakobsen fra Skive, der overtager 
efter Kjeld Kristiansen.  
 
Tak til Lem Sogns Jagtforening for god og veludført feltskydning ved udtagelsen til forbundsmes-
terskaberne i juni og fine baner ved selve prøven i september.  
 
Flugtskydningskoordinator v/Mogens Jacobsen (indlæg direkte fra taler) 
Jeg vil gerne fortælle jer lidt om flugtskydning og haglskydningsprøver 2015. Det bliver ikke så 
detaljeret som sidste år, da jeg kunne mærke, der ikke var så stor interesse for flugtskydning blandt 
de fremmødte. Det er stor skam, da man uden flugtskydningen i de 3 største foreninger i kredsen 
NBL, Sevel, og Holstebro Strandjagtforening med over 1000 medlemmer tilsammen ville blive næ-
sten halveret i medlemstal uden flugtskydning. Håber da også, vi kan få flere flugtskytter i både 
kreds og hovedbestyrelsen. 
 
Kredsskydningen blev sidste år lagt sammen, så der kun blev afholdt en skydning, for jagtskydnin-
gens vedkommende havde vi en rigtig spændende skydning med 205 deltager på Sevel jagtfor-
enings bane. Årets Kredsskydning den 29. maj bliver afholdt hos Ørre-Sinding Jagtforening. Jeg 
håber, der er rigtig mange, der vil deltage, vi mangler især deltager fra Ikast Brande og Ringkøbing 
Skjern kommuner. 
 
Kredsskydningen i sporting blev afholdt i Stoholm med kun 16 deltager. I er nødt til af møde mere 
talstærkt op, hvis vi skal forsætte med at holde kredsskydning i Sporting. 
 
Haglskydningsprøver. Der blev her i kredsen afholdt 7 haglskydningsprøver i henholdsvis Stoholm, 
Ruskær i øst og Holstebro og Skjern i vest. Der var 539 deltager med en dumpeprocent på 35, hvil-
ket ca. er det samme som sidste år. I hele landet var der 4.712 til prøve med en dumpeprocent på 41. 
Hvis der er nogle af jeres foreninger, der oplærer elever til prøven, og som er i tvivl om reglerne 
eller har brug for hjælp til at gøre det mest hensigtsmæssigt, så henvend jer til mig, så sender jeg en, 
der kender alt til det. 
 
Jagthorns koordinator v/Jesper Bromerholm (indlæg direkte fra taler) 
I 2016 er der fra Jagthornsudvalget sket en del, og der arbejdes med flere emner. 
 



Jagthornsinstruktør kurset vil flytte til Kalø og blive opbygget af 2 moduler - en grundinstruktør 
uddannelse og et udvidet modul, som er tiltænkt til grupper. 
 
Der er arbejdes med resultatsprogrammet, som bruges til duelighedsprøverne og forbundsmester-
skaberne, og som også bliver brugt af andre aktiviteter. 
 
Der arbejdes med tilmeldingssystemet Flexmind over i resultatprogrammet, som har givet lidt ud-
fordringer for udvalget. 
 
I april 2015 blev der afholdt duelighedsprøver i Viborg, og der var ca. 120 blæsere, med deltagelse 
af ca. 44 soloblæsere og 55 gruppe blæsere grupper.  
Det er en lille stigning for soloblæserne og et lille fald for grupperne.  
 
Forbundsmesterskabet 2015 blev afholdt på Kærsgaard på Fyn. 
Mesterskabet blev afholdt, men det indtraf sig en fejl i de medbragte PC'ere, hvorefter placeringerne 
om medaljer måtte omplaceres. Hvis det det skal uddybes yderligere, kan det læses i referaterne fra 
jagthornsudvalget. 
   
I 2016 vil forbundsmesterskabet blive afholdt på Gl. Estrup i kreds 3 den 21. maj. 
 
I 2017 vil forbundsmesterskabet blive afholdt i Reventlow-Parken på Lolland den 20. maj. 
 
I 2016 afholdes der duelighedsprøve på Nibe Landbrugsskole den 19. marts. Der har været oplyst 
en forkert prøvedato i bladet og på nettet. 
Hvis der er deltagere, som ikke kan melde sig til, kan i henvende sig til mig efterfølgende. 
På nuværende tidspunkt er tilmeldt 40 solo og 5 grupper af ca. 40 deltagere, det er lidt lavere end de 
sidste år. 
 
I 2017 vil Duelighedsprøven for kreds 1 og 2 blive afholdt i Kreds 2, der vil blive spurt rundt til 
jagthornsgrupper eller foreninger, hvis der er nogen, som ønsker af afholde et sådan arrangement 
Placeringer og forhold vil blive undersøgt efterfølgende. 
Der er i øjeblikket tilsagn fra Fællesjægerne i Viborg om at afholde duelighedsprøven 2017. 
 
I 2016 arbejdes der i Jagthornsudvalget frem imod 2020 
• Bredden af blæsere, dvs. nye blæsere i foreningerne 
• Revidering af dommersedler  
• Profilering, der arbejdes med artikler og reklamer  
• Videreføre traditioner  
• Samspil mellem grupperne  
 
Vildtplejerådgiver v/Jytte Pårup (indlæg direkte fr a taler) 
Dette er en lille opdatering og præcisering af, hvad vildtplejerådgiverens arbejde består af. Her i 
kreds 2 er vi 3 vildtplejerådgivere: Jens Lambæk, Thomas Holm Pedersen og jeg. 

1. Afholde foredrag inden for de tre søjler: 
• Markvildt 
• Hjortevildt 
• Trækvildt 

2. Afholde markvandringer 



3. Identificere potentielle markvildtslav. Desværre har Markvildtsrådgiverne ikke mere tid til 
at servicere flere markvildtslav lige nu. Så denne opgave ligger lidt stille fra vores side.  

Tidligere har vi taget på bedriftsbesøg og rådgivet om natur- og vildtpleje i samarbejde med lods-
ejeren. Dette ligger ikke mere i vores arbejdsfelt, og rådgivning gives nu kun over telefon.  
Men som plaster på såret kan vi henvise til det indstik, der er i seneste nummer af Jæger om ”Natur- 
og vildtpleje på landbrugsarealer”. Der vil I kunne finde anbefalinger og forslag til vildt- og natur-
pleje. Desuden ridses de nuværende regler og love op for hvad, der er tilladt uden at komme i 
klemme med lovgivningen. Men søg altid at rådføre jer med jeres landbrugskonsulent, når der skal 
laves markplaner, når der er tale om hektarstøttet arealer. Vi vil stærkt anbefale, at I gemmer ind-
stikket. Indstikket bør også ligge fast på hjemmesiden, derved kan man løbende lave nye tilføjelser, 
når der sker ændringer i lovgivningen, så den hele tiden er opdateret.  Pt kan jeg ikke finde den på 
hjemmesiden. 
 
Vi har indtil nu haft den fantastiske opgave at være med til at bedømme kandidaterne til Natur-
prisen. Det har været en meget stor og god oplevelse for Jan Rasmussen, Flemming Overgaard fra 
kredsbestyrelsen og mig at møde store såvel som små lodsejere, der i den grad er gået engageret til 
opgaven med at skabe bedre forhold for vildtet. De har lagt utrolig megen tid, kræfter og penge i 
deres projekter.  
 
Men man har nu valgt at ændre DJ’s Naturpris til ”Jægerprisen”: En initiativpris, som nu vurderes 
af et ad hoc bedømmelsesudvalg. Prisen deles i to: 

1. Til en intern enkeltperson (tillidsperson eller menigt DJ-medlem) eller grupper (f. eks. DJ 
jagtforeninger).  

2. En ekstern enkeltperson (forsker, opinionsdanner, journalist, politiker, erhvervsperson; 
modtageren behøver ikke at være DJ-medlem) eller grupper.  

Prisen gives til en modtager, der har taget et ekstraordinært og modigt initiativ, som fremmer jæ-
gernes, jagtens og/eller naturens sag i det brede og langsigtede perspektiv. Ad hoc bedømmelses-
udvalget indkalder og indstiller forslag til HB. Der udarbejdes et kort bedømmelsesskema pr. kan-
didat. Bedømmelsesudvalget består af 1 repræsentant fra hver af HB, formandsgruppen og admini-
strationen. Bedømmelsen foregår i 4. kvartal hvert år; HB beslutter vinderen på sit møde i januar. 
For 2016 foregår bedømmelsen dog i januar med henblik på beslutning i HB i februar. 
Da det nu var sidste mulighed for at få Naturprisen, kan vi da være stolte over, at det var projektet 
Grynderup Sø- og Markvildtslav i Salling her i kreds 2, som blev landsvinder. Og det var så velfor-
tjent.  
 
Trækvildtsudvalg v/Bent Bech Larsen (indlæg direkte fra taler)  
Vi har i det forløbne år diskuteret mange interessante ting. Jeg vil kort fortælle om de ting, der har 
mest interesse for vores område. Man kan altid gå ind på Jægerforbundets hjemmeside og se refera-
ter. 
 
Kortnæbbede gæs. 
I jagtsæsonen 2014/2015 var der for første gang jagt på kortnæbbet gæs i januar måned på land are-
aler. Det blev en stor succes, og der blev nedlagt ca. 6000 kortnæbbet gæs i januar af en samlet af-
skydning på 14.700 kortnæbbede gæs. 
Året før blev der nedlagt 11.300.  
 



Som I nok ved, er der indført adaptiv forvaltning på kortnæbbede gæs, og aftalen er, at der skal væ-
re en forårsbestand på ca. 60.000. Omkring 1. juni fik vi til alles overraskelse oplyst, at bestanden 
var på ca. 59 000. Ifølge aftalen om adaptiv forvaltning skulle jagten begrænses i den kommende 
sæson. Vi havde tidligere aftalt i trækvildtudvalget, at hvis jagten skulle begrænses, skulle det være 
i den sidste del af jagtsæsonen. Vi indstillede derfor at frede de kortnæbbede gæs i januar måned. 
 
Midt i december fik vi tallene for efterårstællingen, som viste, at der var flere gæs end forudsagt, så 
tællingerne fra foråret var forkerte. Der var ca. 11.000 flere gæs end forudsagt i juni måned, hvilket 
betød, at de kortnæbbede ikke skulle have været fredet i januar. 
 
Bramgæs 
Bramgæssene, vi har i Danmark, er fra den russiske/baltiske bestand. Bestanden har været stærk 
stigende de senere år og udgør nu ca. 1,3 mil. Heraf trækker ca. 220.00 gennem Danmark. Bram-
gæssene gør store skader på mark afgrøder. Der er ingen jagttid på bramgæs, og der er ikke udsigt 
til, at vi får en egentlig jagttid.  
 
Bramgæssene står på en EU liste over arter, hvor der ikke kan være jagttid. Hvis dette skal ændres, 
skal det såkaldte fugledirektiv åbnes. Det ønsker man ikke, da der så kommer andre arter i spil, som 
kan blive fredet. Men der er netop nu ved at blive lavet en bekendtgørelse, som vil gøre det nemme-
re at få regulerings tilladelse. 
Tilladelse vil blive af længere varighed med mulighed for flere fugle uden forudgående afværgefor-
anstaltninger. 
 
Skovduer 
Der arbejdes på at få mere jagttid på skovduer og mindre regulering. Som det er nu bliver der regu-
leret i ti tusinde vis af skovduer. 
 
Jagttider 
Vi har i trækvildtudvalget lavet et ønske om jagttider inden for vores søjle. Så må vi se, hvor meget 
der kommer igennem. 
 
Jagtens Hus v/Peter N. R. Madsen 
Peter sidder i en følgegruppe for byggeriet, og gruppen består af 1 medlem fra hver kreds. For øje-
blikket foregår der mest indvendigt arbejde, men også til det udendørs arbejde har vejret artet sig 
nogenlunde. Han kunne oplyse, at der er meget velfungerede samarbejde i gruppen, og at hele pro-
jektet forløber helt efter planen - både tidsmæssigt som økonomisk. Budgettet var på 60 millioner, 
hvoraf man skulle ud at låne de 40. Det har dog vist sig kun at blive til ca. 19 millioner.  
 
Peter viste en masse billeder af byggeriet og fortalte om, hvordan det foregår og hvordan det skrider 
frem. 
 
Schweisshunde v/Henrik Hedegaard, koordinator for region 3 (indlæg direkte fra taler) 

Vi er ca. 180 hundeførere i DK, der alle er afhængige af, at I som jægere udøver jeres passion, for 
uden det kommer vi jo ikke ud og udøver vores passion. 



Jeg vil gerne takke for brugen af os. Området Midt/Vest ligger i toppen af statistikken, hvad angår 
procentvis nedlagte dyr, dvs. der i runde tal er ét søg pr. 10 stk. nedlagt vildt. Det vidner om godt 
jægerhåndværk og ansvarlighed. Ansvarlighed for den jagt vi alle gerne vil. 

Dette indlæg må ikke tolkes som brok og utilfredshed, blot info og et uddrag af, hvad jeg som koor-
dinator hører fra de hundeførere, jeg repræsenterer og får af input fra vores sekretariat. Der bliver 
brugt en del energi på faglighed og samarbejde, og hvad vi kan gøre af tiltag for at få flere dyr med 
hjem.  

Samarbejdet hundeførerne imellem fungerer langt hen ad vejen rigtig godt, men hvordan får vi 
samarbejdet kørt mere sammen med vores med jægere? Der kommer mange gode forslag, men der 
er især en faktor, som kommer igen. Vi oplever, at der, hvor der er en god jagtledelse, en klar og 
tydelig parole, hvor det er oplyst, hvordan den enkelte jæger forholder sig, hvis dyret ikke ligger 
synligt forendt, der har vi en større succesrate. Det kunne være en opgave for Danmarks Jæger-
forbund at være behjælpelig med. 

Som eksempel havde jeg selv i efteråret et søg hos en dybt ulykkelig jæger. Der kom et stykke rå-
vildt i sideskud 10 m ude. Idet han afgiver skuddet, drejer dyret 90 grader væk fra skytten. Med det 
resultat, at skuddet går i rent bagskud. Skytten er snarrådig og skyder prompte andet skud, da han 
observerer reaktion på dyret i første skud. Skytten får fat på den drivende hund, og efter såten biler 
stedet mærket op, og de ringer til mig. Jeg sporer små 400 m, rejser dyret og hunden affanger efter 
kort hetz. Efterfølgende kommer jægeren og roser hunden for det flotte arbejde, hvor jeg svarer, at 
det min hund lige har gjort, rent faktisk er det, vi træner dem til. Men at grunden til, at vi fik dyret, 
er udfaldet af godt jægerhåndværk. Vi kan alle sammen lave et dårligt skud. Men at skuddene falder 
på 12 og 15 m i stedet 20 og 25 m gør, at vi får dyret.     

Så støt samarbejdet og behandl både hinanden og vildtet med respekt, så vi sammen bliver bedre!  

Jagtsti v/Thorbjørn Knudsen (indlæg fra Ernst Sørensen under "eventuelt", men medtaget 
under koordinatorer) 
Der har været afholdt kredsjagtsti i kreds 2 i 2015 med 15 deltagere.  
 
Formanden for Kvols Jagtforening kunne oplyse, at man også i år afholder en jagtsti den 16. april, 
og at man var velkommen til at deltage. Indbydelsen gjaldt også såvel det nye hovedbestyrelses-
medlem som kredsformanden.  
 
Arrangementet var fejlagtigt angivet i Jæger som om det afholdtes sammen med kreds 1, hvilket 
ikke er tilfældet.  
 
Da der stadig ikke er en jagtstikoordinator i kredsen, er jobbet stadig ledigt, og man kan henvende 
sig til kredsformand Knud Pedersen, hvis man kunne tænke sig denne koordinatorpost.   
 
Valget faldt på Fur Jagtforening 
Vores første indskydelse, da vi læste beskrivelsen var: Hold da fast, sådan en jagtforening kunne vi 
godt tænke os at være medlem af. Foreningen har ingen klubhus eller skydebane, men en mobil 
skydevogn, hvor fællesskabet er i højsæde. De har et spændende og alsidigt jagtterræn med en åben 
dør til fællesskabet, hvor de gode oplevelser er afgørende. 
 



Foreningen er meget aktiv for at få nye medlemmer, det kan være blandt sommerhusgæster eller 
folk, der deltager i deres fælles arrangementer. 
Øen har et erhvervsliv, der er villige til at dele deres goder med foreningen, det være sig sponsorater 
eller jagtarealer. (Her kan nævnes Fur Bryghus) 
Man fornemmer, at det er det uformelle fællesskab, der gør forskellen, hvor det er underordnet, om 
støvler er grønne eller sorte.  
 
Blandt de andre indsendte beskrivelser vil vi gerne nævne nogle gode tiltag: 
 
- Arrangementer, hvor hele familien deltager 
- Dialog med foreningens medlemmer om, hvilke aktiviteter de - indenfor foreningens formål - har 
interesse i. 
- SMS meddelelser hver gang, der er en aktivitet. 
- En høflig meddelelse, hvis et medlem ikke har betalt kontingent. 
- Velkomstbrev til nye tilflyttere. 
- At være en bestyrelse, der ikke kun består af "sure gamle jægere", men være imødekommende 
overfor nye ideer og tiltag. 
 
Naturpris 2015 
Temaet var "Den brede Natur". Prisen blev uddelt i september 2015 for et projekt omkring Grynde-
rup Sø i Nordsalling. Bag projektet, som bl.a. omfattede etablering af et markvildtslaug, stod Svend 
Fredholm og Kris Thorhauge.  
 
Frokost 
Der blev herefter holdt 1 times frokostpause. 
 
Beretning fra Hovedbestyrelsen v/Claus Lind Christensen og Michael Stevns 
Claus Lind indledte med at sige, at der stadig bliver arbejdet på Jægerforbundet strategi, og at det er 
en strategi, som er i fremdrift. Der bliver arbejdet på 71 forskellige punkter, og nogle er man nået i 
mål med, men endnu ikke med dem alle.  
 
Der arbejdes også på et nyt Natursyn, og der har været afholdt en del debatmøder om det rundt om i 
landet. Ca. 500 personer har svaret på spørgsmålene, som kunne besvares via nettet. Det er menin-
gen, at der udsendes et samlet Natursyn til alle delegerede, og det forventes vedtaget på repræsen-
tantskabsmødet i april i Vingsted.  
 
På jægerrådsmøderne har bl.a. spørgsmålet om fodring af klovbærende vildt også været til debat. 
Det er ikke godt nok, det vi gør i dag, og på spørgsmålet om, hvorfor vi fodrer, bliver der ofte sva-
ret, "at det gør naboen jo også". Det er spørgsmålet, om det er for vildtets eller for egen vindings 
skyld, at der bliver fodret, som der gør, og dette gælder såvel for hjortevildt som for ænder. Som 
Claus udtrykte det, så skal det ikke være en våbenkapløb mellem jægere.  
 
I Jægerforbundet bliver der arbejdet med 3 søjler, nemlig trækvildt, markvildt og hjortevildt.  
Der bliver stadig arbejdet på Natura 2000 planer, og med jægerforbundets medvirken forhindrede vi 
de største katastrofer i starten, men efterhånden som planerne skrider frem og bliver mere gennem-
arbejdede, bliver vi mere "jagthund" end "vagthund".  
 



Claus har deltaget i møde i Bonn i uge 8 omkring forvaltningsplan på regnspove og havlit, og den er 
netop blevet vedtaget. Frankrig mister jagttiden på regnspoven, men hvis man har en forvaltnings-
plan kan det godt lade sig gøre at drive jagt på den.  
 
Der vil blive udarbejdet en gåseplatform på europæisk plan om tre år, og som omfatter bramgås, 
sædgås, grågås og kortnæbbet gås. Frankrig ønsker f.eks. mere jagt. 
 
Med hensyn til hjortevildt ridsede Claus de forslag op, som var blevet fremlagt for sidste års kreds-
møder og gennemgik den generelle historik omkring hjortevildtet i perioden fra 1999 til 2009. Han 
gennemgik også de mål, der er opstillet af Vildtforvaltningsrådet for en bæredygtig forvaltning af 
hjortevildtet, og som Vildtforvaltningsrådet havde krævet at se et forslag på løsning af i september 
2015, hvilket i mellemtiden er udskudt til marts 2016. 
 
På jægerrådsmøderne i kreds 2 blev der stillet spørgsmål til, hvorledes deltagere stillede sig til de 
forslag, der var indstillet via den Nationale Hjortevildtgruppe, og her svarede 166 ja og 29 nej til 
spørgsmålet "Skal Danmarks Jægerforbund bakke op om arealkravet i relation til muligheden for at 
nedlægge hjort nr. 2 større end spidshjort". 172 svarede ja og 75 nej til "Skal Danmarks Jægerfor-
bund bakke op om ens jagttider over hele landet". Der havde i alt deltaget 295 personer på jæger-
rådsmøderne.  
 
Fremadrettet skal der fremlægges forslag i Vildtforvaltningsrådet den 15. marts 2016, og her vil der 
blive bedt om udsættelse, for at der kan ske yderligere drøftelser i vores organisation, og så man kan 
få en faglig udredning af forslaget, inden den endelige stillingtagen til et samlet forslag på juni-
mødet i Vildtforvaltningsrådet.  
 
Til dåvildtet vil indstillingen være, at det skal sættes på hold, og at vi koncentrerer os om kronvild-
tet for nuværende. Rådet kan naturligvis have en anden holdning end vi har, men det er dog vigtigt, 
at Danmarks Jægerforbund bliver ved forhandlingsbordet, så længe der foregår forhandlinger.  
 
Claus pointerede, at vi ikke skal binde vores indstilling op på den en specifik minister eller en folke-
tingskandidat, for tiden har vist os, hvor ustabil det hele er lige for tiden. Og da beslutningen først 
skal træffes i 2018, er der ingen, der ved, hvem der sidder i regering, og hvem der er minister til den 
tid. 
 
Med hensyn til markvildtet stopper finansiering af markvildtsprojekterne i år. Desuden udløber ud-
sætningsforliget med udgangen af 2017, og hvis der skal gennemføres markprøver uden udsætning 
af fugle, kræves der virkeligt meget på biotopplejesiden.  
 
Jagttidsarbejdet er en af hovedopgaverne i Danmarks Jægerforbund, dels for at sikre de danske jæ-
gere mest mulig jagt, men også for at vi som jægere kan være en del af forvaltningen i den danske 
natur. Jagttiderne bliver som bekendt evalueret hvert 4. år, og de nye jagttider vil være gældende fra 
1. april 2018. Der er fuld gang i den proces, og fra Jægerforbundets side ønsker man, at jagttiderne 
fastsættes ud fra faglige og biologiske begrundede undersøgelser og ikke ud fra følelsesmæssige 
vurderinger.  
 
Rundt på mange af årsmøderne blev jagttiderne også drøftet, og her kom der input til debatten. Især 
grævling og sæl blev fremhævet. Med hensyn til sælen er den i proces via en opdatering af forvalt-



ningsplanen, og det er her et spørgsmål om jagt eller regulering. Grævling vil komme på listen over 
arter, vi beder om at få med i processen og dermed en faglig udredning. 
 
I vildtforvaltningsrådet arbejdes der for nuværende på nogle principper for fastsættelse af jagttider, 
og der er i fællesskab med DJ og DN udarbejdet 10 spørgsmål, som er ved at blive indarbejdet som 
et arbejdsredskab for vildtforvaltningsrådet, men dog ikke en facitliste, men skal i stedet betragtes 
som en spørgeramme, der kan give bedre muligheder for en grundig faglig behandling i rådet. Disse 
spørgsmål skal behandles i relation til de enkelte arter forud for drøftelserne af jagttiderne.  
 
Claus kom herefter ind på medlemstallet hos DJ. Det falder lidt i forhold til alle 3 kategorier. I ok-
tober 2015 var de officielle tal på medlemmer 78.374 (fald på 1.730) og medlemskaber i alt 91.990 
(fald på 1.943). I kreds 2 har vi ca. 15.500 medlemmer.  
 
Der arbejdes intenst på at stoppe medlemstilbagegangen, og som en del af hverveindsatsen er 3000 
medlemmer blevet ringet op og spurgt, hvorfor de ikke fortsat er medlem af DJ. 3 typiske svar er, at 
man er holdt op med at gå på jagt, at kontingentet er for højt og "andet". Andet dækker over rigtig 
mange ting, f.eks. sygdom, går for lidt på jagt, går ikke på jagt i Danmark etc.  
 
I løbet af de sidste to år er der arbejdet grundigt med medlemskategorierne og på baggrund af de 
mange drøftelser, der har været rundt om i landet, ligger der nu et forslag til nye medlemskategori-
er, der er udarbejdet af medlemsudvalget. Disse forventes ligeledes at blive godkendt på repræsen-
tantskabsmødet i april 2016. 
 
Med hensyn til strukturen i Jægerforbundet kom Claus ind på, at den nuværende har virket i 8 år. 
Da den både har styrker og svagheder, var han overbevist om, at tiden er inde til at se på den igen.  
 
Han ønsker at finde en vej til mere nærhed mellem medlemmerne og de besluttende led, men ikke 
sådan at forstå, at der er langt til toppen i dag, men at det virker besværligt. Man skal finde en vej, 
der skaber en større sammenhængskraft i organisationen, og man må stille sig selv spørgsmålet, 
hvordan det gøres. Det er også et spørgsmål om, hvem der gør hvad, og hvilke opgaver man ønsker 
løst i fremtiden. 
 
Der er også sket en hel del ændringer og optimeringer på kommunikationssiden i Jægerforbundet.  
F.eks. er Jægeren og hjemmesiden blevet relanceret på det seneste, der er udarbejdet politik for PR 
og pressehåndtering, strategi for de sociale medier er implementeret samt udarbejdet en mere mål-
rettet intern organisationskommunikation.  
 
Herefter tog Michael Stevns over og fortalte, at det havde været et meget turbulent år, mest p.g.a. 
flytningen til Jylland og den store udskiftning, der havde været af medarbejdere. Af medarbejder-
staben på 53 personer, der var ansat i 2013, er der kun 13 tilbage fra dengang, hvilket svarer til en 
udskiftning på ca. 75%. Til gengæld kunne han glæde sig over, at sygefraværet var bemærkelses-
værdigt lavt.  
 
Han gennemgik den foreløbige resultatopgørelse for 2015, hvor han kunne oplyse, at man forventer 
at opnå det budgetterede overskud på ca. 1 million. Budgettet for 2016 ligner meget det for 2015. 
Allerede nu kan man mærke, at der er besparelser på lønninger og huslejeomkostninger i forhold til 
tidligere.  
 



Han var inde på de problemer, der har været og stadig er med medlemssystemet. Problemet har i vid 
udstrækning været, at man har haft en ekstern leverandør til at servicere og udvikle medlemssyste-
met, og at de medarbejdere, der her var ansat til opgaven, enten var rejst eller har fået andre opga-
ver, men ikke er blevet erstattet af andre medarbejdere. Man har således forsøgt at imødegå proble-
met ved at ansætte Jens Kjær til internt at slanke og optimere systemet i stedet for ad den vej at 
kunne få det til at køre mere optimalt.  
 
Den 30. juni er det planen, at Jægerforbundet skal overtage Jagten Hus, og der flyttes og tages i 
brug i løbet af juli og august. Michael Stevns gennemgik såvel tidsplan som budget for byggeriet, 
og begge dele holder fint endnu. Der har været stram opfølgning på begge dele, og der har været 
mange tilkøb og besparelser undervejs. Der forventes at komme regninger på byggeriet de næste 6 
måneder, men der vil blive lavet afrapportering på repræsentantskabsmødet.  
 
Michael Stevns viste en lille film, hvor vi blev gelejdet gennem hele bygningen og så, hvorledes det 
har set ud under byggeriet og de rum og dele, som er mere færdige allerede.  
 
Valg af HB-medlem og suppleant for samme 
Da der var 2 kandidater til valget som hovedbestyrelsesmedlem fra kreds 2, blev der trukket lod om, 
hvem der først skulle starte med deres præsentation. Norbert Ravnsbæk var først med en 10 minut-
ters præsentation, hvor han tilkendegav, hvad han mener at kunne bibringe Jægerforbundet ved sit 
kandidatur, og hvordan han havde tænkt sig at gøre det, bl.a. med den erfaring han har fra tidligere. 
Han ønskede at møde medlemmerne i øjenhøjde og personligt at komme så bredt ud til så mange 
lokalforeninger i kreds 2 som muligt og lytte til menige medlemmer. Han ønskede også at arbejde 
for en bedre forvaltning af kronvildt, som medlemmerne ønsker det. 
 
Herefter gav Lars Jensen sin præsentation, hvor han sammenfattede, hvad han havde været med til 
opnå i de 4 år, han har været hovedbestyrelsesmedlem. Bl.a. er Jagtens Hus blevet bygget, og der 
har både her og i andre sammenhænge, nationalt som lokalt, været stram styring af DJ's økonomi. 
Han nævnte også sit bundne mandat fra DJ i forbindelse med sit arbejde i Den nationale Hjorte-
vildts-gruppe. Lars ville gerne være med til at færdiggøre de opgaver, han var begyndt på.  
 
Efter de 2 kandidaters præsentation var der en del tilkendegivelser for og imod hver af dem fra sa-
len, og der blev stillet diverse spørgsmål, som de hver især svarede på. Efter ca. en halv times dis-
kussion blev de delegerede med mandatkort bedt om at afgive deres stemmer til 5 valgte stemme-
tællere, som samlede stemmesedlerne ind, hvorefter de blev talt op med deltagelse af Jens Kjær fra 
Jægerforbundet som uvildig repræsentant foruden de 5 valgte stemmetællere.  
 
De øvrige delegerede holdt 20 minutters kaffepause, imens optællingen blev foretaget. Resultatet 
blev 1 blank, 101 stemmer til Lars Jensen og 147 til Norbert Ravnsbæk.  
 
Knud Pedersen blev genvalgt som suppleant for hovedbestyrelsesmedlemmet.  
 
Valgs af kredsformand (udgår - på valg i 2018) 
 
Valg af kredsbestyrelsesmedlem 
Da det er almindelig praksis, at det er formændene for Jægerrådene, der sidder i kredsbestyrelsen, er 
Johnny Faurskov erstattet af Henrik Hjerl Carstensen, Lemvig Jægerråd. 
 



Valg af fagkoordinatorer 
Kursus:  Erik Meyhoff, Struer 
Hunde: Benny Green, Skjern 
Riffel: Henning Melgaard, Hjerm 
Flugtskydning: Mogens Jacobsen, Vinderup 
Frivillig jagtprøve:  Gregers Frederiksen, Roslev 
Buejæger: Carl Johan Mikkelsen, Herning 
Jagtsti: -  
Jagthorn: Jesper Bromerholm, Viborg 
Web: Lars Pultz Knudsen, Struer 
Vildtplejerådgiver: Jytte Pårup, Lemvig 
 Thomas H. Pedersen, Hampen 
 Jens Lambæk, Ringkøbing 
Strand & Havjagt: Kim Jensen, Holstebro 
Nyjæger: Omar Mebder, Skive 
Mobil skydevogn: Sigvald Gravesen, Skjern 
Friluftsrådet: Karl Buksti, Viborg 
 Jesper Lund Lauridsen, Herning 
Trækvildtsudvalg: Bent Bech Larsen, Harboøre 
Lasershot: Jan B. Rasmussen, Skive 
Miljø skydebaner: Jan Henrik Rygaard 
Schweisshunde: Henrik Hedegaard, Vemb 
 
Ovennævnte blev valgt.  
 
Valg af delegerede til repræsentantskabsmødet 2016 
Knud Pedersen præsenterede en liste med de delegerede, der fra Jægerrådene i de forskellige kom-
muner i kredsen er indstillet til at deltage i repræsentantskabsmødet i april 2016. De opstillede på 
listerne blev alle formelt godkendte.  
 
Indkomne forslag (Forslag fra Roum Jagtforening) 
Knud Erik Jensen, formand for Roum Jagtforening gav en længere redegørelse for forløbet i at få 
forslaget med på kredsmødet, først gennem Jægerrådet i Viborg, hvor det var blevet underkendt for 
ikke at være rettidigt anmeldt, og dernæst i at få det med direkte på kredsmødet. Herefter gav han en 
kort motivation for forslaget.  
 
Der kom et par kommentarer fra salen, bl.a. fra Stig Jessen, som anbefalede at stemme imod, da 
man kunne risikere at få en formand, som ikke kan samarbejde med resten af bestyrelsen, og at det 
vil være risikabelt at lade det store tavse flertal afgøre, hvem der skal være formand for Danmarks 
Jægerforbund. 
 
Henrik Hjerl Carstensen tilføjede, at det ville være bedre at anvende urafstemning til valg af hoved-
bestyrelsesmedlemmer.  
 
Herefter gik man over til afstemning ved håndsoprækning, hvilket viste et overvældende flertal 
imod, hvorved forslaget blev forkastet.  
 



Der var fremsat et alternativt forslag fra kredsbestyrelsen omkring undersøgelse af konsekvensen af 
en urafstemning til formandsposten, men det blev ikke aktuelt, da det første forslag blev nedstemt.  
  
Eventuelt 
Hans Jørgen Dahl, Jægerrådet i Ringkøbing-Skjern spurgte, om der ville blive afholdt noget i for-
bindelse med Jægerforbundets 25 års jubilæum næste år. Der blev svaret, at der bliver arbejdet på 
sagen. 
 
Jørgen Friis, Timring-Vildbjerg Jagtforening efterlyste det lille blad, som tidligere er udkommet til 
juniorjægerne. Claus Lind kunne ikke svare på stående fod, hvor det var blevet af, men lovede at 
undersøge sagen.  
 
Finn Tøttrup, Hammershøj Jagtforening kunne oplyse, at hovedbestyrelsesmedlem og kredsformand 
altid tidligere deltog i lokale jagtforeningers generalforsamling. I den forbindelse overrakte han 
Norbert Ravnsbæk og Knud Pedersen et foreningsblad, så de kunne se datoen og sætte kryds i ka-
lenderen. Knud takkede for indbydelsen, men kunne med sikkerhed love, at han ikke kunne over-
komme at deltage i alle ca. 130 lokalforeningers generalforsamlinger i kreds 2.  
 
Vores nye lokalredaktør Troels Romby opfordrede til at indsende gode artikler og billeder fra jagt-
oplevelser m.v. ind til lokalredaktionen. 
 
Norbert Ravnbæk takkede for valget. Claus Lind bød Norbert velkommen og takkede Lars Jensen 
for samarbejdet i de forgangne 4 år og ønskede god vind fremover.  
 
Lars takkede for tilliden, der er vist ham gennem årerne og det samarbejde, han har haft med mange 
af os gennem hans tid som hovedbestyrelsesmedlem samt ønskede Norbert tillykke med valget og 
held og lykke fremover.  
 
Knud Pedersen bød ligeledes Norbert velkommen og takkede Lars for det gode samarbejde, de hav-
de haft i hans periode som hovedbestyrelsesmedlem, hvilket han ville komme til at savne.  
 
Mødet sluttede ca. 15.30. Dirigent Ole Clausen takkede for god ro og orden, og Knud Pedersen slut-
tede på falderebet af med at takke Ole Clausen for god og kyndig styring og ønskede folk god tur 
hjem.   
 
 
Referent  
 
Linda Nielsen 


