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Referat Årsmødet 2017 

 
Deltagende: 36 personer 
 
Velkomst ved Arne Thomsen 
 
1 Valg af dirigent. 

a. Peter Kjær 
i. Mødet er annonceret rettidig  

 
2 Beretning vedr. Jægerrådets virke. 

a. Arne Thomsen 
i. Der er stigning i Herning kommune på 6 medlemmer 

- foreningerne har gjort en indsats på at hverve ny-
jæger/medlemmer. Opfordring til at kontakte kursi-
ster og undervisere.  

ii. Få møder i Herning Jægerråd - 1 måtte aflyses, 1 
møde afholdt 

iii. Herning kommune er med i 3 hjortevildts grupper 
1. Syd for Kibæk 
2. Arnborgmotorvej og vestpå 
3. ??? 

iv. Tidligere møde var med til at sende jægere til andre 
foreningernes jagter 

v. Rågeregulering 
1. 2013 - 805 
2. 2014 - 1228 
3. 2015 - 1292 
4. 2016 - 1407 

a.  1 mand skød alene 313 
vi. Knudmosejagten  

1. 4 snepper, 1 råbuk, 3 harer, 2 fasanhaner, 1 
skovdue, 1 bekkasiner og 1 husskade 

2. 42 jægere 
3. Deltagelse af Jæger lokalredaktør Troels Romby 

vii. Grønt-råd 
viii. Hundetrænings områder stillet til rådighed ved Her-

ning Kommune 
ix. Reguleringsjæger korps - 2 personer skal snarligt på 

kursus 
x. Der undersøges om træningsområder til stående 

hund, sweiss, på landjord og vand. 
b. Kredsmøde d. 18/3 (09:00) 09:45-15:00 

Djergbjerglund Efterskole 
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Senest 10/3 
Betaling til kreds kassere 
Konto: 1295032 
Reg: 7854 

 
 

3 Beretning vedr. udvalgene. 
A. Hundeudvalget. 

a. Eksisteret i 30 år 
b. Tilmeldt 36 deltager i 2016 fordelt på 5 hold 
c. Svingede fremmøde - skyldte at deltagere selv har 

terræner at træne på. De fremmødte får noget ud af 
det - efterfølgende er nogle hunde blevet præmieret. 

d. Bestanden af vildt på de kommunale arealer var i for-
året 2016 lidt over middel. 

e. Bestanden af vildt i efteråret i efteråret var under 
middel pga. den store mængde regn i juni og juli. 

f. Der er lavet to familieflokke af agerhøns på arealerne  
B. Grønt råd. 
Søby  
- Kontakt med Tove Magnussen landsby/kontakt udvalg 
- Tog og bus forbindelser er et ønske.  
- Unikt område med historie der ikke kan genfortælles andre 

steder 
- Brunkulsmuseum 
- Brunkulslejre ofret mange penge på området 

 
Åbent landbrug 
- Hos Jacob Kjær, Hauge (9000 økohøns) 
- Gjellerup jagtforening 
- TAK for lån af materialer samt for uddelingsting 
- Tak for lån af teltplads u/LBF 
- Skarrildhus, Hedegård æg, is - ca. 500 besøgende (1000 

for lidt) 
- Stor interesse for Juniorjæger samt Faunastriber 

 
Krondyr 
- Store problemer med markskader 
- Vildtets frie bevægelighed (problem) 4 <-> 7 tråde nu! 
- Håber på mere jagttid på dådyr (ved der arbejdes på dette) 
 
Græsslåning på kommunes arealer 
- Problem når det bliver slået i ynglesæsonen, ca. Sankt 

Hans. Det tager mange reder, rålam, harekillinger samt 
andre fugle. 
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- 15 personer er lig med 20 meninger!! 
- Ukrudtfrø/dræbersnegle 
- DN (Danmarks Naturfredningsforening) vil have sprøjtet 

med RoundUp 
- DOF (Dansk ornitologisk forening) vil absolut ikke have 

sprøjtet 
 

Herning kommune har givet tilskud til udsætningen af laks, 
for at hjælpe bestanden, stærk nok til at klare sig uden ud-
sætning. 
Skarven æder ynglen og kan tømme længere strækninger 
for fisk 
Kommunen opnår derfor ikke de mål der er sat for vandlø-
bene 
Tilladelse til at skyde skarv på visse strækninger 
DOF er dog ikke enig i denne beslutning 
 
Der udtrykkes en tak til Arne (formand for jægerrådet) 
samt DJ. 

 
4 Valg af formand. (Ikke på valg) 

 
5 Valg af bestyrelse. 

(Foreningerne udpeger hver en person) 
Afgøres i de enkelte foreninger. 
 

6 Valg af evt. suppleant. 
(Foreningerne udpeger hver en suppleant) 
Afgøres i de enkelte foreninger. 

 
7 Indstilling af Hovedbestyrelses kandidat og suppleant. 

(Ikke på valg) 
 

8 Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 
a. Traditionen har været at foreninger er kommet med efter 

tur. 
b. Der er blevet lavet ændringer - da det var for tidskrævende 

at indhente repræsentanterne fra foreninger 
c. Pt. Er der 3 pladser af de 10 tilbage - der skal tilkendes gi-

ves et mandat hurtigst muligt. 
 

9 Indkomne forslag: Ingen fra medlemmerne 
a. Det lader ikke til det 

  
10 Eventuelt. 
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a. Knud Overgaard - Faunastriber 
i. Startede i 2015 - 27 km i Herning Kommune 
ii. 2016 - 57 km i Herning kommune 
iii. Ofte bliver der angivet for lidt i km - det har medført 

at der er blevet plantet frø der svarer til 80 km. 
iv. Struer, Holstebro og Skive kommune er der oprettet 

en gruppe  
v. DOF, DN, biavler er vigtige at få med 
vi. Eget initiativ i Nordjylland  
vii. Landmændene siger at de ikke har tid til det, for me-

get omstilling i såmaskinerne 
viii. Jægerne burde være fortalere for Faunastriber, da 

jægerne har en interesse i den jagt de lejer. Samar-
bejde med landmanden der har jorden.  

ix. Spørgsmål: Kan man få frø gratis, hvis man selv vil 
gøre det? Nej. Det kunne man første år, ikke muligt 
længere da der ikke blev sået. Priserne er meget lave 
derfor kan de ikke købes selv.  

x. Pris: maks 800 m fordelt på maks fire lokaliteter (in-
klusiv frø) = 1200 kr + moms. Øvrige ønsker kan la-
ves efter aftale med maskinstationen. 

xi. Herning og Ikast kommune giver begge 15.000 kr.  
xii. Spørgsmål: Kan man selv vælge blandingen af frø? 

Nej der er en standart blanding, da det er økologisk.  
xiii. Første år var der en økologisk og en konventionel 

blanding. 
 
Der er en snak omkring genere ved sorte fugle (krage, alli-
ker, råger m.m.) især ved Gjellerup er det et problem. 
Træerne går ud, skader på lakken på biler, støjgener. Der 
arbejdes omkring en regulering af voksne råger, samt ”de 
sorte fugle” 
 
Hvis man kan samarbejde omkring regulering på kortnæb-
bet gæs kan man også samarbejde omkring ”de sorte fug-
le”· 
 

Oplæg fra Claus Lind Christensen 
- Jagttidsforhandlinger 

o Hvert 4. år skal der forhandles 
o Som noget nyt skal der besluttes en målsætning for 

de enkelte arter 
o Der diskuteres hvad der skal til for at få jagttid på ar-

ter der ikke er jagttid på nu 
o Trækvildt 
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o Måger er til forhandling - det har været et hårdt slag 
for DOF at frede dem 

o Duer - der arbejdes på jagt i oktober og februar 
o Jagttid på svømmeænder i januar arbejdes der også 

på 
o Der er et ønske om at kunne skyde krager 1 ½ t før 

og efter solnedgang og solopgang 
o Fastholdelsen af fredningen på edderfugl hunne 
o Fløjlsand og havlit er gået tilbage de sidste 10 år - 

markant tilbagegang i Østersøen. Usikkert om jagtti-
den fortsætter 

o Der er et ønske om jagttid på hjejle og regnspove. 
Hjejlen trives og kan godt tåle jagttid skønnes der. 
Regnspoven trives godt i DK, men ikke andre steder i 
norden. Meget svær proces ved DOF 

o Hjortevildt 
o Der et ønske om jagttid på de små grise 
o Stor fremgang i syddanmark 
o DOF er neutrale 
o Dyrenes beskyttelse ønsker dem ikke 
o DJ vil gerne have en naturlig bestand 
o Landbruget siger nej tak 
o Markvildt 
o Der ønskes udvidelse af jagttid på agerhøns med 1 

måned 
o 14 dage udvidelse af hare - hele december 
o Der arbejdes på jagt af ræv i februar - men det er så 

contra regulering 1 ½ t før og efter solopgang og sol-
nedgang 

o Der ønskes jagttid på fasanhøne i januar 
 
Ønsker man en større viden om denne proces henvises der til - Hi-
storik og fakta og jagttider (kommer snart på nettet) 
Interessant læsning i - Historik og fakta om hjertevildtarbejdet 
 
Status på udsætning 

o Fasaner - biotopplan, 1 pr. Ha 
o Ænder - pga. overfodring og vandforurening. Antallet 

af udsatte ænder passer ikke  forhold til søer i DK 
o Bekendtgørelse for agerhøns på vej 
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Ny strategi fra DJ 
Fire nye overordnede strategiområder 

- Meningsfyldte medlemsskaber 
- Stærk og frivillig organisation 
- Kendskab og kommunikation 
- Bæredygtig jagt og natur 

 
Omvendt pyramide hvor medlemmerne er i fokus 
 

Skabe nærhed til medlemmerne 
Styrke sammenholdet blandt jagtforeninger 

En effektiv politisk organisation, der kan nå beslutningstagere og 
befolkning 

 
Indlæg fra Knud Pedersen 
Repræsentant fra hjortevildtgruppen Syd-, Midt- og Vestjylland 
Knud præsentere noget af hjortevildtgruppens arbejde 
Der er et forslag fra gruppen om en fredning af mellemhjortene 6-10 
ender, samt et ønske om øgede jagttid på hjorte med 14 dage, fra 
d. 1/9 til 15/9 
Det er årsmødets klare ønske om at lade de gælden jagttider frem-
lagt af ministeriet stå ved magt. 
 
Indlæg fra Norbert Ravnsbæk 
Norberts indlæg omhandler det forudgående arbejde fra ministeriet 
om fastsættelsen af jagttiderne på hjortevildt. 


