
Referat fra kredsmøde den 18. marts 2017 på Dejbjerglund Efterskole 
 

Velkomst 
Efter velkomst af 2 hornblæsere fra Vestjysk Hornblæserlaug, bød kredsformand Knud Pedersen 
velkommen til de 174 gæster og delegerede, som deltog i mødet. 
 
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 
Der blev i første omgang ikke valgt stemmetællere, da man ikke forventede at få brug for dem.  
 
Nana Skaarup Andersen (læge og Phd studerende) 
Nana har siden 2007 forsket i TBE virus og er i gang med en Ph.d. afhandling om dette emne. Hun 
fortalte om projektet, de forsøg der er lavet på f.eks. mus og de prøver, der allerede er indsamlet i 
andre lande samt de konsekvenser, et flåtbid kan have for mennesker. Der er ligeledes konstateret 
en væsentlig geografisk forskel på hyppigheden alene i Danmark.  
 
Hvis man får et bid, skal man sørge for at søge læge, hvis den røde plet bliver større end en 5-krone. 
Der er ca. 3-500 mennesker herhjemme, der årligt rammes af problemet.  
 
I forbindelse med hendes afhandling har hun skullet samle blodprøver ind fra folk, der færdes i na-
turen og dermed har risiko for flåtbid. Hun havde derfor fået lov til at deltage på alle kredsmøderne 
og tage prøver fra jægere. I Dejbjerg fik hun ca. 85-90 prøver med sig hjem til forskningen.  
 
Beretning om kredsens virke v/Knud Pedersen 
Knud startede sin beretning med at fortælle om Jægerforbundet, som i år har 25 års jubilæum.  
 
Hvorfor var der så mange jagtforeninger, der blev etableret først i 30”erne?  
Hvis vi går tilbage til begyndelsen af 1880, så rejste der sig en interesse i jægerkredse for den ringe 
fredning, der var af nyttevildtet og faren for, at det skulle ødelægge bestanden. 
Det bevirkede, at 8 ansete jægere i foråret 1884 tog initiativ til oprettelse af en jægerforening til 
vildtets beskyttelse, og d. 8. juni 1884 mødtes ca. 100 jægere i Fredericia, hvor man stiftede ”Dansk 
Jagtforening” med en bestyrelse på 5 mand. 
 
I løbet af de første år nåede foreningen op på ca. 1600 medlemmer, overvejende fra godsejerkredse, 
(kun ca. 100 egentlige bønder). I 1888 fik man fredet agerhønen i november/december og vildanden 
fra 1. marts til 30. juni. Man fortsatte kampen for at få lidt mere struktur på jagten. 
 
Men først ved den nye jagtlov af 30. juni 1922 indførtes bl.a. jagttegnet, forbud mod natjagt og for-
bud mod jagt inden for halvtredsmetersbæltet. Det bevirkede, at der blev holdt flere protestmøder 
rundt om i landet, og især strandjægerne nede ved Guldborgsund var utilfredse med halvtredsme-
tersbæltet. 
 
Endvidere mente man, at loven var forbeholdt godsejere og velhavere, og man var imod forskellige 
fredningsbestemmelser, samt at gebyrer for jagttegn gik i kommunekassen og ikke kom jagten til 
gode. 



Så året efter blev ”Landsjagtforeningen af 1923” stiftet med 34 medlemmer. Det kom man jo ikke 
langt med, så derfor satte man kontingentet til kr. 2,- for et medlemskab i håb om, at foreningen 
hurtig ville vokse. Året efter havde man 500 medlemmer, og i 1934 ca. 14.000 medlemmer. Man 
havde lavet en jagtforening med love for den jævne jæger. 
 
Landsjagtforeningen fik hurtigt et samarbejde med Dansk Fiskeriforening, og i 1924 indsendte man 
et ændringsforslag til Jagtloven til Landbrugsministeriet. Det gav strid mellem de 2 foreninger, men 
”Landsjagtforeningen” fandt støtte hos regeringen, og i 1931 formidlede den daværende land-
brugsminister Bording og en overretssagfører Carl Becher et samarbejde mellem foreningerne. 
 
Det førte så til Jagtloven af 28 april 1931, der bl.a. ophævede halvtredsmetersgrænsen, vedtog tvun-
gen ansvarsforsikring og lod jagttegnsgebyret indgå i Jagtfonden, og man oprettede et jagtråd, hvori 
foreningerne indgik på lige fod. 
 
Dansk Jagtforening, som overvejende talte medlemmer fra godsejerkredse, kunne godt se, at hvis de 
skulle have noget gennemslagskraft, skulle der flere medlemmer til, (i 1924 havde de 2550 medl.) 
så i 1930 optog man dannelsen af lokale jagtforeninger som en af sine vigtigste formål. 
 
Begge foreninger fik dannet kredse og fik mange aktiviteter sat i gang, der blev ansat jagtkonsulen-
ter, og det var de tiltag, der på det tidspunkt for alvor satte gang i demokratiseringen af jagten, men 
også muligheden for at vejlede jægerne i den rigtige jagtkultur. Det var starten af rigtig mange af 
vore foreninger. 
 
Og hvad kan man lære af det? 
At det er vigtigt, at vi lytter til hinanden og prøver at få forståelse for de forskellige muligheder, vi 
har for at gå på jagt og undgår at pleje særinteresser. 
 
Jeg håber også, vi finder ud af at lytte til hinanden og bruge hinanden, selv om forholdene er ander-
ledes i dag, end de var dengang. Det jagtareal, vi har til rådighed, er blevet mindre end dengang, vi 
er blevet betydelig mere effektive, og her tænker jeg på rifler og kikkerter. Så kan det godt være lidt 
tankevækkende, når jagtforeningerne dengang blev dannet for at beskytte vildtet, og vores slogan i 
dag er ”Mest mulig jagt og natur”.  
 
Knud Pedersen fortsatte 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 2016 er vi 15.410 medlemmer i kreds 2, hvilket igen er en lille 
tilbagegang i forhold til året før. 
 
Han havde deltaget i 8 Jægerrådsmøder i kredsen, og der har her været drøftet mange forskellige 
emner. Emner, der rører sig i øjeblikket, er f.eks. den nye strategi, hvor bl.a. spørgsmål som hvor vi 
finder den næste generation af tillidsfolk, hvordan vi fastholder medlemmerne i foreningerne, hvor-
dan vi gør det interessant at være medlem af en forening og at sidde i en jagtforeningsbestyrelse 
dukker op. 
 
Der har ligeledes været diskuteret adaptiv forvaltning, markvildt – faunastriber eller vildtstriber og 
hjortevildt.  
 



Der er lavet indstilling på dåvildt. Lemvig, Struer, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern har 
indstillet flg.: 
Då – kalv og spidshjort:      01.12 – 31.12. 
Hjort større end spidshjort: 01.01 – 15.01. 
 
Han viste også på power point den officielle bekendtgørelse angående indstilling på kronvildt.  
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 29. og 30. juni og 1. juli i Lands-
skuet og den 26. og 27. august i "Jagt & Mennesker" på Hjerl Hede. Dette arrangement er flyttet en 
uge, så det ikke rammer sammen med udstillingen på Gram Slot i år.  
 
Tilskudsmidler 
Der var ansøgt om i alt kr. 240.543,-, men der er i kreds 2 kun kr. 163.390,- til fordeling.  
 
De blev fordelt og prioriteret som følger: 
     
Navn Bevilliget  
Assing Sogns Jagt & Skytteforening kr. 40.000,- 
Thyborøn-Harboøre Jagtforening kr. 53.000,- 
Holstebro Strandjagt (mangler opgørelse fra skydebanepuljen) 
 
Total kr. 93.000,-  
Rest kr. 73.390,- 
 
Det resterende beløb kan lokalforeningerne ansøge kredsen om i form af 50% tilskud til instruktør-
kurser, men dog max kr. 2.500,- pr. kursus.  
 
Årets jagtforening  
Der er 6 kriterier, der skal opfyldes i forbindelse med at blive valgt til årets jagtforening.  

• Hvervning af medlemmer 
• Hvervning og uddannelse af nye tillidsfolk 
• Udvikling af nye jagtfaglige aktiviteter 
• Bidraget til et konstruktivt samarbejde i Jægerrådet 
• Bidraget til et tættere samarbejde med lokalsamfundet, herunder deltaget i, eller tilbudt akti-

viteter for ”Familien Danmark” 
• Har haft et direkte samarbejde med kommunen, som har medvirket til synlighed 

 
Knud mindede om, at deadline for ansøgning er den 1. april. 
    
Han 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.     
 
Benny Pedersen, medlem af Jægerrådet i Ikast-Brande: 
Oplyste, at Ikast-Brande kommune ikke hører med under Den regionale hjortevildtsgruppe Vestjyl-
land, men Midtjylland, og at Knud Pedersen havde blandet begreberne og de afgivne indstillinger i 
sit indlæg.  
 



Hertil svarede Knud, at Norbert i sit indlæg ville komme ind på de samlede indstillinger fra de på-
gældende områder.                                  
 
Orientering om kredsens økonomiske forbrug 
Kasserer Jan B. Rasmussen gennemgik regnskabet for kredsen for 2016, og hvordan resultatet af de 
forskellige aktiviteter har set ud. Der har været indtægter og tilskud fra Jægerforbundet på kr. 
232.376,- og udgifter på kr. 127.514,-, hvilket bevirker, at kreds 2 returner kr. 104.862,-  til forbun-
det.  
  
Hele regnskabet vil blive lagt på kredsens hjemmeside og kan ses her.  
 
Kursus koordinator v/Erik Meyhoff  
Erik startede med at nævne, at der ligger foldere fremme om de mange kurser, der tilbydes i DJ re-
gi, og han viste slide m. kursusreolen og kommenterede nogle af de mange tilbud. Han viste bl.a. og 
kommenterede de nye tillidsmandsuddannelser, som er på vej. Her er der en mulighed for at blive 
grundigt velforberedt og ’klædt på’ til arbejdet som tillidsmand/kvinde.  
 
Førstehjælpskurserne er ikke mere med, da aftalen med Tryg-fonden udløb ved årets udgang.  
 
Han nævnte også kursus i våbenbetjening, og der er, som mange sikkert allerede er bekendt med, 
kommet en ny flugtskydningsinstruktøruddannelse. I den forbindelse nævnte Erik, at der starter et 
sådant kursus efter de nye retningslinjer den 17.-18. juni i Brodal Jagtforening v/ Spøttrup.  
 
Der er jagtfeltskydning i Ulfborg den 18. juni, og man kan se mere info om arrangementet på DJ’s 
hjemmeside. 
 
Der en venteliste på interesserede i Skydeleder-riffel og Riffelinstruktør, så hvis der evt. var interes-
serede tilstede på kredsmødet, opfordrede Erik dem til at henvende sig hos ham. 
 
Erik sluttede af med at sige, at han ikke genopstiller som kursuskoordinator, men selvfølgelig gør 
evt. kursusoprettelser helt færdigt. Han sluttede af med at takke for samarbejdet gennem hans perio-
de. 
 
Bue koordinator v/Carl Johan Mikkelsen (indlæg direkte fra taler) 
Arbejdet i Bueudvalget har i årets løb været præget af aktivitet på flere fronter. På landsplan har der 
i flere år i samarbejde med FADB været arbejdet på at få lovliggjort jagt med bue på de store dan-
ske vildtarter, og på mødet i Vildtforvaltningsrådet i går den 15. marts, var punktet endelig på dags-
ordenen. Det var faktisk miljøministeren selv, som havde bedt rådet om en indstilling til, hvad der 
skulle til for at lovliggøre jagt med bue på de større vildtarter. Jeg fornemmer, at der er nogle dygti-
ge folk, som har gjort et flot forarbejde. I skrivende stund har jeg intet hørt fra mødet, men mon 
ikke Claus Lind kan gøre os en lille smule klogere? ………. Og det er jeg så blevet. Tænk at sådan 
en sag kan drukne i bureaukrati og skal udsættes, fordi nogle i Miljøstyrelsen ikke har gjort deres 
hjemmearbejde ordentligt. Øv øv øv. Jeg skal ikke her trætte forsamlingen med hele forløbet, men 
henvise til nyhederne på DJ´s hjemmeside. 
Overordnet set ønsker vi jo blot buen anerkendt som et våben på lige fod med haglgevær og riffel. 
Som det er i dag, må man jo ikke anvende buen til regulering.  
 



Når det gælder interessen for buejagt i Danmark, er den stadigvæk stigende. De sidste nye tal fra 
Naturstyrelsen fortæller, at der ved udgangen af 2016 er 2249 personer, som har ret til at gå på jagt 
med bue i Danmark. Sjovt nok er 49 af disse udlændinge, så antallet af danske buejægere er altså 
præcis 2200. 
Der bliver også i år afholdt to buejagtkurser hos Vestjyske Buejægere, og der er stadig plads på det 
sidste, som finder sted den 12. august. 
 
I 2016 blev forbundsmesterskabet i feltskydning med bue afviklet hos Kreds 6, og for første gang 
var der en klasse kun for kvinder. 
Om tre uger den 8. april afvikles årets forbundsmesterskab i feltskydning med bue igen. Det foregår 
i år ved Ribe og i et samarbejde med FADB.  
 
På det lokale område har der også været gang i bueaktiviteterne. Vi var nogle stykker, som på det 
store hestemarked i Bjerringbro i juni stillede op og gav publikum mulighed for at blive klogere på 
buejagt. På Landsskuet i Herning var vi også at finde. Der havde publikum mulighed for selv at 
prøve at skyde, og med hen ved 50.000 besøgende over de tre dage, er det virkelig en mulighed for 
at få kontakt med familien Danmark. Også i år vil buejægerne være at finde på Danmarks Jægerfor-
bunds stand på Landsskuet, og det er trods alt ikke kun buejagt, det her drejer sig om. Der var både 
jagtsti, skydesimulator, flugtskydning, orientering om markvildt og vildtpleje, forlægning af vildt, 
smagsprøver, jagthornsblæsning, hundeopvisning og meget mere, så tøv ikke med at lægge vejen 
forbi.  
Også i den lidt mere nordlige del af området har vi været i aktivitet. På Hjerl Hede havde man den 
20. og 21. august det store arrangement Jagt og Mennesker, og også her var der mulighed for at 
prøve en moderne jagtbue. 
I det hele taget skal man ikke tøve med at rette henvendelse til buejægerne, hvis man gerne vil vide 
lidt mere om denne jagtform eller prøve at skyde selv. 
Salling Buejægerlaug, som er en afdeling under Estvad Rønbjerg Jagtforening og Vestjyske Buejæ-
gere, som holder til i Ulfborg, modtager gerne henvendelser fra interesserede. Man kan finde adres-
ser og telefonnumre på foreningernes hjemmeside. 
 
Træk og Slip. 
 
Jagthorns koordinator v/Jesper Bromerholm  
Var programsat, men deltog ikke i kredsmødet. 
                                                                              
Flugtskydningskoordinator v/Mogens Jacobsen (indlæg direkte fra taler) 
Vi starter med haglskydeprøver 2016. På landsplan var der 4245 oppe til prøve med en dumpepro-
cent på 37,7. I kreds 2 havde vi 554 til prøve med en dumpeprocent på 37,5, det er lidt højere end 
de 2 foregående år, hvor det var 35%. Det er efter min mening alt for højt, så de, der skal op til prø-
ve, skal træne langt mere på de baner, hvor prøverne foregår. 
I år er måske sidste år, hvor jægerforbundet står for prøverne, da de skal udliciteres. 
 
Sporting  
Stor tak til Stoholm, der afholdt kredsskydningen med 16 deltager, det er stadig svært at få nok 
med, men tak til de, der mødte op. En særlig tak til Salling jagtforening, der er nybegyndere i Spor-
ting, men alligevel kom med 2 hold. Kredsskydningen i sporting afholdes lørdag den 17. juni på 
Salling jagtforenings bane. 
 



Jagtskydning  
Kredsskydningen blev afholdt på Ørre-Sindings bane. Der skal lyde en stor tak til foreningen,  
hvor alt kørte på skinner. Det er et meget større arbejde, end de fleste tror at få alt til at klappe med 
204 skytter, hvor der kræves mindst 25 hjælpere. 
 
Der blev skudt meget fine resultater i det gode vejr. I senior skød 7. bedste hold 116 ud af 120. 
Årets kredsskydning afholdes i Timring- Vildbjerg søndag den 28. maj. 
 
Vildtplejerådgiver v/Jytte Pårup (indlæg direkte fr a taler) 
Jytte startede med en orientering om Vildtplejerådgivernes arbejdsområde, som efterhånden be-
grænser sig mere til ekskursioner og foredrag end til decideret rådgivning om vildtpleje. 
Der er lavet et samarbejde om faunapletter og naturstriber i Herning, Lemvig, Struer og Holstebro 
kommuner, hvor Herning-Ikast Landboforening Sagro, Lemvigegnens Landboforening og Holste-
bro Struer Landboforening, Sagro samarbejder med lodsejere og jægere. Andre aktører i projektet er 
biavlerne, DN, DOF, DJ, FJD samt kommunerne. Projektet ses som et supplement til Markvildtslav 
og kan på sigt kickstarte nye lav. 
 
Mobil skydevogn v/Sigvald Gravesen 
Der er gang i at undersøge politigodkendelse og forsikringer på midlertidige baner for brug af sky-
devognen, for hvis den lejes ud uden instruktør, er der ingen forsikring, der dækker. Hvis man skal 
ud med skydevognen, og skal have politiet ud for at godkende hver gang, vil det give rigtigt meget 
arbejde.   
 
Skydevognen har ikke været specielt meget udlejet i det forgangne år.  
 
Webkoordinator v/Lars Pultz Knudsen 
Lars viste, hvilke informationer og hvor man kan finde dem både på kredsen og på Jægerforbundets 
hjemmeside. Han gik bl.a. ind på medlemsnettet og viste, hvordan man f.eks. kunne finde lokalfor-
eninger, vedtægter, afregningsskemaer og meget andet. Princippet er, at den vandrette bjælke er 
sporet, og den lodrette er det emne, man søger. Han viste flere søgninger og muligheder.  
 
Han opfordrede til, at man indsender oplysninger om arrangementer og resultater m.v. til ham, såle-
des at det kan lægges på kredsens hjemmeside. Her kan man bl.a. også finde referater af alle kreds- 
og kredsbestyrelsesmøder samt fra de 8 kommuners jægerrådsmøder. Desuden er alle kredsens ko-
ordinatorer listet op her.  
 
Laserkino v/Jan B. Rasmussen  
Der er p.t. 2 lasershot anlæg i brug. Det gamle anlæg kører helt fint, og der har været på tale at hol-
de et kort kursus i brug af det nye. Begge skal opbevares i Herning, da det er centralt for hele kred-
sen. Prisen for det nye anlæg er kr. 500,- i leje og kr. 1.000,- i depositum. Det nye anlæg er noget 
mere lysfølsomt end det gamle. Det gamle koster ikke noget at leje, men der er stadig kr. 1.000,- i 
depositum.  
 
Det gamle omtales som lasershot, det nye som laserkino. Begge anlæg har været rimeligt meget 
udlejet det seneste år.  
 
Frokost 
Der blev herefter holdt 1 times frokostpause. 



 
Beretning fra Hovedbestyrelsen v/Claus Lind Christensen og Michael Stevns 
Claus indledte sin del af beretningen med, at det det hele drejer sig om er mest mulig jagt og natur.  
Og at det drejer sig om en forvaltning af vildtet, som er hele grundlaget for jagten. 
 
Han nævnte også Jægerforbundets 25 år jubilæum, men Knud havde haft historien bag oprettelsen 
med i sin beretning, så han nævnte blot, at jubilæet vil blive markeret på flere fronter i løbet af året. 
En af disse er en tøjkollektion, som er medbragt til kredsmødet.  
 
I 2012 blev der sat gang i en strategiproces, som medførte, at en ny strategi blev vedtaget i 2013, og 
som skulle være gældende til 2017. Der er nu sat gang i en proces, der rækker frem mod vedtagel-
sen af en ny strategi på det kommende repræsentantskabsmøde den 6. maj. Det har været en god 
proces, og der har været talt om dette emne på en del af årsmøderne i Jægerrådene. 
 
Der er fire overordnede strategiområder: 
 
Meningsfyldte medlemskaber  
Antallet af medlemskaber skal øges, og der skal løbende arbejdes med gode forhold for medlem-
merne. 
 
Stærk og frivillig organisation  
Vi skal have styrket fokus på vores organisation, og her skal besluttes at iværksætte et arbejde med 
at få analyseret og få tilpasset strukturen.  
  
Kommunikation og kendskab  
Offensiv kommunikation med stærk fokus på at fastholde og udbygge accepten af jagten i Danmark 
og herunder øge befolkningens kendskab til jagt og Danmarks Jægerforbund. 
 
Bæredygtig jagt og natur  
Skal baseres på videns grundlag og vildtforvaltningen. 
 
Økonomi  
Målet er fortsat at fastholde kr. 1 million i overskud pr. år og at øge den eksterne finansiering. 
 
Medlemmer, organisation og struktur 
Der har gennem de sidste 25 år været en variation på omkring 20.000 jægere. Claus viste nogle sli-
des, hvoraf fremgik forskellige oplysninger om sammensætningen af jægerne, både aldersmæssigt 
og om de kommer fra by eller land. Den nye jæger ofte kommer fra byerne, og de er i mange tilfæl-
de over 35 år. Der er kommet mange nye jægere til, og det ikke er jægere, der har en direkte forbin-
delse til en jæger, og derfor er videns grundlaget ofte på et lavt niveau. 
 
Overraskende nok er det faktisk kun 56,7 % af jægerne nedlægger vildt. Der er et stort potentiale 
for mængden af medlemmer i lokalforeningerne og dermed Danmarks Jægerforbund.  
 
Medlemsudviklingen over de sidste 20 år viser, at udviklingen er lig 0%, men siden starten af 
2000’erne har man set et fald af ordinære medlemmer. Den udvikling, der ses i forenings Danmark, 
ser man også i Danmarks Jægerforbund, nemlig at man i mange tilfælde er sig selv nærmest og ikke 
kan se formålet med at gå ind i et interessefællesskab. 



 
Analyserer man på tallene i perioden siden 2000, viser det sig, at vi som forbund og lokalforeninger 
har svært ved at fastholde medlemmer. 
 
Antal medlemmer jvf. Årsberetning 1992 
 
Direkte medlemmer - 4.312 
Ordinære medlemmer – 69.814 
Juniormedlemmer – 805 
Seniormedlemmer – 3.438 
Familiemedlemmer - 1.592 
Ekstraordinære medlemmer – 2.044 
Kursistmedlemmer – 1.168 
 
Ser man på aldersfordelingen på medlemmerne og holder det op imod jagttegnsløserne, så er der et 
sammenfald, hvor det største antal medlemmer ligger i alderen fra 50 til 60, men ellers dækker fra 
ca. 40 til 70 år. Man kan godt få fat i de unge, men har åbenbart svært ved at fastholde dem. Der har 
i efteråret 2016 været foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne, og resultatet målt op imod 
sidste år viser, at der ikke en væsentlig ændring, og medlemmerne grundlæggende er tilfredse, da 
76% faktisk har udtrykt, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse. 
 
Bag disse målinger ligger der flere informationer, og der er både ros og ris. Den sidste tids debat om 
kronvildtforvaltningen har naturligvis påvirket kommentarerne. 81% er tilfredse med Jæger, 35% af 
medlemmerne benytter sig ikke af aktiviteterne i jagtforeningerne, men 21% benytter sig af aktivite-
terne i foreningerne mere end 10 gange om året. 
 
Medlemsudvalget iværksatte i 2016 en undersøgelse, der skulle afdække to ting. Hvorfor havde folk 
meldt sig ud, og kan man rekruttere nye medlemmer ved at bruge et call center til opgaven? Kon-
klusionen blev som følger:  
At anvende et call center til rekruttering er ikke det bedste værktøj, og det skal ikke vælges for, at 
man kun skal rekruttere. 
 
Via disse opringninger er der fremkommet oplysninger om dem, der har forladt Jægerforbundet, og 
disse ligner i høj grad de svar, der blev givet ved en lignende undersøgelse i 2013. En stor gruppe 
var holdt op med at gå på jagt, et andet svar var, at jægeren var gået bort, og nogle mente, at det var 
for dyrt at gå på jagt, mens andre var utilfredse.  
 
Man kan spørge sig selv, om kampagner virker? Ja, men det mest effektive er jagtforeningernes 
arbejde, og derfor opfordrede Claus forsamlingen til selv at stille disse spørgsmål ude i de lokale 
jagtforeninger. 
 
Hvordan er alderssammensætningen i jagtforeningen? 
Hvordan tiltrækker vi nye medlemmer? 
Hvordan modtager I nye medlemmer? 
Hvordan tiltrækker vi nye tillidsfolk? 
Hvilke aktiviteter er vigtige for jagtforeningen nu – og på sigt? 
 



Nutidens organisation i Jægerforbundet ser således ud: Repræsentantskabet, hovedbestyrelsen, 
kredsene, jægerrådene, jagtforeningerne og medlemmerne. Spørgsmålet er, om den organisations-
form i fremtiden skal vendes på hovedet, således at medlemmerne står øverst og dermed kommer 
mere i fokus? 
 
Der er udpeget 3 sigtelinjer med det, man ønsker at opnå med den nye struktur. 
Der skal skabes nærhed til medlemmerne, der skal være et stærkt sammenhold blandt jagtforenin-
gerne, og vi skal være en effektiv politisk organisation, der kan nå beslutningstagere og befolknin-
gen.  
 
Strategien skal vedtages på repræsentantskabsmødet, og herefter skal der laves en køreplan – en 
køreplan, ”hvor vi skal skynde os langsomt”, som Claus udtrykte det. Den bliver lagt på den anden 
side af repræsentantskabsmødet, og det skal være en plan, hvor man involverer jægerne. 
 
Jagttidsprocessen 
Claus redegjorde for den tidsmæssige proces i jagttidsforhandlingerne fra de startede den 23. sep-
tember 2016, forløbet frem til oplægget fra arbejdsgruppen, som skal komme i juni 2017 og indtil 
bekendtgørelsen skal træde i kraft medio 2018.  
 
Målsætningerne er færdig udarbejdet i arbejdsgruppen, og de store udfordringer er bl.a. de store 
havdykænder, vadefugle, markvildtet hvor der arbejdes for mere jagttid på agerhøns og hare, men 
hvor der er faglige udfordringer, ligesom med duerne – her arbejdes der for mere jagt, men der er 
stadigvæk juridiske udfordringer. 
 
Claus kom med eksempler på, hvilke forskellige holdninger der kunne være i Vildtforvaltnings-
gruppen, f.eks. omkring grågæs og vildsvin.  
 
Indlæg fra HB-medlem og formand for den nationale hjortevildtsgruppe Norbert Ravnsbæk 
Norbert indledte med at fortælle, hvad der er sket det seneste år med hensyn til hjortevildtet.  
Den 15. marts 2016 fremsatte Vildtforvaltningsrådet forslag med arealkrav og kvotejagt. 
Der blev sagt ”ja” til den samlede pakke, Danmarks Jægerforbund dog med to forbehold med yder-
lige oplysninger på arealbegrænsningen samt tvungen indberetningspligt. 
Den 14. juni 2016 indstillede Vildtforvaltningsrådet deres forslag til ministeren, med forbehold på 
arealbegrænsninger fra Danmark Jægerforbund. Der var den 24. august høring på Christiansborg, 
og den 20. december kom miljøminister Esben Lunde Larsens beslutning. Den 15. marts 2017 ind-
stillede Vildtforvaltningsrådet så de Regionale hjortevildts gruppers indstillinger til ministeren.  
 
Norbert præsenterede herefter indstillingerne på kronkalv, -hind, -spidshjort samt hjort større end 
spidshjort samt de indstillinger, der var indkommet som forslag til forsøg fra de pågældende grup-
per.  
 
Herefter gik han over til indstillingerne på dåvildt. Der er indkommet indstilling om udvidet jagttid 
fra Nordjylland, Sønderjylland, Vestjylland, Midtjylland og Fyn. Med undtagelse af udvidelse af 
jagttid for dåhjorte (Midtjylland og Vestjylland) følges indstillingerne. Udvidelse af jagttid for då-
hjorte udskydes til de generelle jagttidsforhandlinger. Han viste herefter disse indstillinger på power 
point.  
 



Norbert sluttede af med at redegøre for, hvornår træder det i kraft. Der er høring uge 13-17 (i april 
måned). Ændringerne skal offentliggøres på VIRK.DK den 1. juni 2017, og ændringerne træder i 
kraft 1. juli med virkning fra den 1. september 2017. Herefter skal disse jagttider være gældende de 
næste 3 år, hvorefter de så igen vil blive evalueret.  
 
Spørgsmålet er så, hvilke redskaber der skal i spil for at håndtere det? Debatten kan f.eks. foregå 
gennem Jægerrådene med personer tilknyttet lokalforeningerne. 
 
Claus Lind forsatte med at fortælle om status på udsætningsprocessen, som stort set gennemløber 
samme interval som jagttidsprocessen med start den 23. september 2016, forløbet frem til oplægget 
fra arbejdsgruppen i juni 2017, forhandlingen som skal afsluttes i december 2017 og indtil bekendt-
gørelsen skal træde i kraft medio 2018.  
 
Landbruget ønsker mulighed for flere at kunne udsætte flere fasaner. De grønne organisationer øn-
sker, at biotopplantiltag giver mere varig natur, og de har massiv fokus på forurening fra udsætning 
af ænder, bl.a. fodring og antallet af ænder i søerne. Fra Dyrenes Beskyttelse er der et klart krav om 
reduktion af regulering af ræv. Arbejdsgruppen er i gang med at indsamle faglige data, som skal 
ligge til grund for beslutningerne.  
 
Claus sluttede af med at pointere, at der er helt i orden at være uenige, men pointerede også vigtig-
heden af at tale sobert til hinanden og behandle hinanden ordentligt til trods for uenigheden.  
 

                                                                 
 
Herefter tog Michael Stevns over og fortalte om Jægerforbundets økonomi. Regnskabet er ikke 
endeligt afsluttet for 2016, men man forventer et overskud på ca. 1,5 millioner. I det indeværende 
regnskabsår har man brugt ca. 11 millioner på IT, da man bl.a. har haft en omlægning af medlems-
registreringen, således at det er blevet bedre integreret med økonomisystemet. Der er stadig udfor-
dringer med hjemmesiden, men der arbejdes forsat med forbedringer.  
Der udsendes nyhedsbreve JægerNyt til ca. 1500 personer, heraf jagtforeningsformænd og kassere-
re, men man kan se, at ca. 40% af formændene ikke åbner disse mails, som indeholder vigtige in-
formationer fra forbundet.  
 
Jagtens Hus er et unikt projekt. Det er Danmarks Jægerforbunds nye tilbud til alle jægere, jagt- og 
naturinteresserede i Danmark, og der er tale om et videnscenter, et uddannelsescenter, et forsk-
nings-, udviklings- og demonstrationscenter, ja, kort sagt Danmarks nye midtpunkt for alt, hvad der 
handler om jagt, vildt, våben, hunde, anvendelse af vildt, mv. Det er et center, der spænder fra un-
dervisning og kultur til innovation og råvarer til mad og mode. 
 
Der har været en lang etableringsproces, som gik i gang i 2013. Selve byggeriet påbegyndtes den 1. 
juni 2015, og den 1. juli 2016 flyttede man ind og tog huset i brug. Der blev bevilliget 60 millioner 



kr. i 2013-priser, og der er i alt anvendt 62,7 millioner med en indeksregulering på 2,7 millioner. 
Michael viste det samlede detaljerede byggeregnskab på en slide. Der var kalkuleret med lån på 40 
mill., men der er kun optaget lån på 19 mill., da der er solgt værdipapirer for 20 mill. og indkommet 
ca. 4 mill. i sponsorater etc.  
 
Michael nævnte en tilfredshedsundersøgelse, der er lavet blandt medarbejderne i Jægerforbundet i 
oktober 2016. 95% havde svaret på undersøgelsen, og her havde 4 ud af 5 svaret ”tilfreds” eller 
”meget tilfreds”. Men der er både styrker og svagheder og også områder, som skal forbedres. Derfor 
laves der handlingsplaner for den videre indsats, og der skal foretages en ny måling i oktober 2017. 
 
 
Valg af fagkoordinatorer 
Kursus:  Sigvald Gravesen, Skjern 
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: Peter Madsen, Skive  
 
 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 2017 
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 den 7. maj 2017 i Fredericia. 
De opstillede på listerne blev alle formelt godkendte.  
 
Indkomne forslag (Forslag fra Ikast-Brande Jagtforening) 
Forslag med flg. ordlyd direkte gengivet var indkommet fra Ikast-Brande Jægerråd:  
 



”Forslag til beslutning på kredsmødet d. 18. marts 2017 i kreds 2. 
 
I øjeblikket opleves afstanden mellem det enkelte medlem af jægerforbundet og hovedbestyrelsen 
som meget lang. Mange ønsker en fladere struktur og større ejerskab til Danmarks Jægerforbund. 
Den nuværende struktur skal evalueres, og den proces bør fremskyndes.  
 
Kredsen pålægges derfor at nedsætte et udvalg, som allerede i 2017 kommer med forslag til æn-
dringer, herunder forsøg med mindre kredse, der fx refererer til kredsformanden og kreds 2’s HB-
medlem. 
 
Alle ændringer er i spil; målet er at skabe større ejerskab blandt medlemmerne til Danmarks Jæger-
forbund.  
 
 Ikast-Brande Jægerråd - Flemming Overgaard” 
 
Flemming motiverede forslaget bl.a. med den begrundelse, at der er for store afstande i Kronvildts-
gruppen. Kredsen skal være mindre, der er for store afstande. Forslaget skal gøre, at behandlinger 
og forslag/ideer skal sættes i gang med det samme og ikke puttes i ”syltekrukken”.  
 
Uden afstemning og med opfordring fra Rita Sønderby, Husum, blev det besluttet, at forslaget skul-
le opfattes som en hensigtserklæring til kredsbestyrelsen.  
 
Eventuelt 
Da der åbenbart havde været nogen forvirring om, hvornår der kunne stilles spørgsmål til beretnin-
gerne fra kredsformanden og koordinatorerne, og der var nogen, der ikke havde fået stillet spørgs-
målene umiddelbart efter indlæggende, blev disse taget til sidst, hvorfor punktet ”eventuelt” bliver 
spørgsmål og kommentarer fra salen i en blandet form fra referentens side.  
 
Åge Steffensen, Sparkær-Mønsted Jagtforening: 
Stor ros til den service som ydes fra medarbejderne på Kalø, når man kontakter dem for hjælp.  
Gav udtryk for ønsket om en langsom udfasning af senior-medlemskaberne, og at jagttegnslærerne 
og jagttegnsløsere har et stort ansvar for at få bl.a. juniorjæger med i foreningen og til aktiviteterne.  
 
Erik Thykjær, Ruskær Jagtforening:  
Der har fra i 2003 til i dag været et fald i ordinære medlemmer på 13-14%, hvilket er meget, og han 
stillede spørgsmål ved, om de 4000 svar, man havde fået ind ved tilfredshedsundersøgelsen, var 
repræsentativ nok for den samlede medlemsskare. 
 
Niels Ovesen, Nr. Vium Jagtforening: 
Stor ros til den velstyrede økonomi omkring opførelsen af Jagtens Hus.  
 
Jens Fuglsang: Ny/ungjæger som syntes, at det for det første er svært at få jagt selv, og at det er 
svært med alle de regler, der er gældende.  
 
Claus Lind: 
Opfordrede til, at vi alle tager en nyjæger med på jagt, og nævnte også, at Naturstyrelsen har svært 
ved at få besat alle pladserne til deres nyjæger-jagter.  
 



Hans Jørgen Dahl, Ringkøbing-Skjern Jagtforening: 
I deres kommune har man forbeholdt jagter specielt til nyjægere, hvilket er en mulighed for at 
komme med på gratis jagter.  
Har selv en nyindmeldt jæger, som ikke har fået opkrævning, men heller ikke er på restancelisten. 
Hvis man som formand forsøger at indmelde et nyt medlem via hjemmesiden, og man ikke har ved-
kommendes mailadresse, bliver man bare smidt af systemet.  
 
Henning Gundelund, Stoholm Jagtforening: 
Der bliver evalueret skydeprøver i kreds 3, hvilket er et andet system end hos Mogens. Vil gerne 
have en skydeprøve mere til Stoholm, og mener i øvrigt ikke det er korrekt, når Mogens siger, at det 
kun er Sevel og Sinding-Ørre, som kan håndtere opgaven omkring afvikling af udtagelses skydnin-
gerne.  
 
Svar fra Mogens Jakobsen, flugtskydningskoordinator: 
Har aldrig udtalt sig om, at de skulle være de eneste, der kunne klare opgaven, men mener, at de 
pga. det antal hold, de selv stiller med (22 og 13) er berettigede til at få opgaven. Desuden kunne 
han oplyse, at der ikke må oprettes flere haglskydeprøver.  
 
Kim Bundgaard, Harboøre Jagtforening: 
Til nyjægerne kunne han oplyse, at man kan tage på gratis havjagt. Man kunne også høre de store 
godser, om de ville være mere fleksible og tage nogle ny/ungjægere med på deres jagter.  
Han opfordrede Jægerforbundet til at gribe det anderledes an næste gang, der skal forhandles noget 
væsentligt for jægerne, og han nævnte, at man kunne se, hvordan det var gået med kronvildtsdebat-
ten.  
 
Mødet sluttede kl. 15. Dirigent Ole Clausen takkede for god ro og orden, og Knud Pedersen sluttede 
af med at takke Ole Clausen for god og kyndig styring og ønskede folk god tur hjem.   
 
 
Referent  
 
Linda Nielsen 


