Årsmøde
Danmarks Jægerforbund Ikast- Brande
tirsdag d. 6/2 2018 kl. 19
Sted: Gludsted Jagtforenings skydebane.
Referent: Inga Fog

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Finn Krogh bød, som næstformand for jægerrådet, velkommen til mødet og
kunne oplyse, at Jægerrådsformand Flemming Dam Overgaard, var
forhindret i at deltage grundet sygdom.
Bestyrelsen foreslog Mads Olesen som dirigent. Han blev valgt af
forsamlingen.
Mads Olesen takkede for valget og kunne konstatere, at årsmødet var
rettidigt indvarslet i Jæger bladet.
2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådes virke.
Finn Krogh aflagde på vegne af formanden beretning.
Jægerrådet i Ikast- Brande har i det forgangne år brugt tid på debatten om
de nye jagttider, brunstjagt og dæmringsjagt, samt debatten om ny struktur
i Danmarks Jægerforbund.
I vores kommune var Ruskjær jagtforening indstillet til årets jagtforening,
men de blev desværre ikke valgt.
Vi har også haft vores årlige kommuneskydning. Det var i år på Højderyggens
skydecenter og der var deltagende 17 hold.
Vi har følt os udfordret i forhold til korte deadlines.
I efteråret indkaldte vi vores hovedbestyrelsesrepræsentant Norbert
Ravnsbæk, for at få en forklaring på hvorfor vi ikke var blevet hørt, fordi vi
havde opdaget, at DJ havde indsendt et høringssvar vedr. ændring af
jagtloven, uden at det havde været til debat i jægerrådene.
Vi fik en forklaring på hvad der var sket og ikke sket, hvilket gjorde, at vi i
jægerrådet valgte at sende et åbent brev til hovedbestyrelsen, som vi også
sendte ud til alle jægerråd i Danmark.
Vi bad om hjælp i administrationen i DJ, til at sende brevet ud til
jægerrådene, men det ville de ikke, så vi måtte selv finde mailadresser.
Der har været en del dønninger ud i hele landet, på grund af vores åbne
brev, - vi har fået nogen hug, men også en del ros.
De populære invitationsjagter i statsskoven bliver ikke til noget i fremtiden.
Der vil fremover kun være betalingsjagter og jagtforeningerne vil ikke
længere blive inviteret.

Grønt råds repræsentant, Sten Kristoffersen orienterede om, at der er en
gennemgang af natura 2000 områderne i gang.
Der er oprettet et nyt lokalt Naturråd, hvor Ringkøbing-Skjern, IkastBrande, Herning og Viborg er sammen. Formand er Ole Rønnow.
På Ikast-Brande kommunes hjemmeside kan man få hjælp, hvis man har
spørgsmål til vandløb på ens jord.
Lars Bitsch orienterede om rågeregulering i kommunen. Der var 38 tilmeldte
reguleringsjægere, 8 har ikke benyttet sig af tilladelsen. Der er reguleret 55
rågeunger. Der er reguleret 6 voksenråger.
Hvis man ønsker at blive reguleringsjæger i kommunen, kan man tilmelde
sig til Ib Kølbæk, Munklinde jagtforening, inden udgangen af februar måned.
3. Valg af formand (Ingen valg i år)

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
Formand Flemming Dam Overgaard,
Brande Jagtforening, Benny Pedersen,
Munklinde Jagtforening, Lars Bitsch,
Ruskjær jagtforening, Allan Stær,
Ejstrupholm jagt og skytteforening, Leon Østerbøg,
Klovborg Jagtforening, Elna Thomsen,
Blåhøj Jagtforening Jesper Hartkopf,
Nørre Snede Jagtforening, Inga Fog,
Gludsted Jagtforening, Sten Kristoffersen,
Boest og omegns jagtforening Finn Krogh.
5. Indstilling af kandidat til kredsformandsposten.
Finn Krogh oplæste præsentation af kandidat Jesper Truelsen, som har valgt
at stille op til kredsformandsposten, i stedet for Knud Pedersen, som ikke
genopstiller.
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
Indstillinger i henhold til punkt 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden,
senest 3 uger før kredsmødet, som er 17/3 2018.
- Da ikke alle jagtforeninger kan få en delegeret plads på
repræsentantskabsmødet 2018, har følgende jagtforeninger en plads i 2018 i
nævnte rækkefølge: Ejstrupholm, Brande, Blåhøj, Klovborg, Boest, Munklinde,
Ruskjær. Derudover en plads til formanden.
(I 2019 er rækkefølgen: Gludsted, Nørre Snede, Ejstrupholm, Brande, Blåhøj,
Klovborg, Boest.)
Tilmelding til Flemming D. Overgaard senest d. 20. februar med angivelse af
medlemsnummer og e-mail.
Punktet er til orientering.

2

7. Indkomne forslag
Ingen
8. Eventuelt
-

Formand Flemming Overgaard har ordet
Flemming Overgård er ikke tilstede og punktet udgår

-

Præsentation af nyjæger koordinator Jan Adamsen
Jan Adamsen er ny nyjæger koordinator i kreds 2, og kommer fra
Stoholm jagtforening, hvor han igennem en periode har arbejdet med
nyjægere.
Jan Adamsen fortalte om en hjemmeside Nyjægermentor.dk.35 % af
alle de danske jægere kommer aldrig på jagt. Det er mange gange på
grund af manglende jagtmuligheder for de nye jægere. Derfor er der
startet en hjemmeside til hjælpe nyjægere med at komme på jagt fra
starten, ved at etablere jagtkammeratskaber mellem nyjægere og
erfarne jægere i hele landet.
Det betyder også, at man som erfaren jæger, kan give en nyjæger de
første store jagtoplevelser. Tilmelding på nyjægermentor.dk er
naturligvis uden forpligtelser. Man kan også kontakte Bjarke Smidt,
kontaktinformation på hjemmesiden.
Fra sidst i februar vil det blive lettere at søge midler fra nyjæger
puljen.

-

HB repræsentant Norbert Ravnsbæk: Indlæg om ny struktur i DJ.
Norbert Ravnsbæk talte om Projekt Ny struktur, ud fra et Powerpoint
der bliv vist på skærm:
Generelle tendenser er: - Færre medlemmer, men mange potentielle, Svært at rekruttere ledere og øvrige frivillige, - Stort digitalt
forandringspres, - Økonomimodel udfordres, når der er færre til at
betale, - Svært at forny aktivitets-til-buddene, - Stigende krav fra
kommune, naboer og øvrige, - Politisk behov for vores indflydelse, Generationsskifte-problematikker, gennemsnitsalder er stigende, MEN
en ”hobby” der er moderne.
Udfordringer i jagtforeningerne:
• Mange mangler fællesskabsfølelsen med DJ’s identitet (navn, logo,
mv.).
• Mange er pressede af faldende medlemstilgang og er uforstående
overfor, hvorfor det sker, og hvad der kan/skal gøres.
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•
•

Mange (nok især de frivillige ledere) efterspørger mere
kommunikation fra/til DJ’s øvrige organisationslag.
Mange lærer ikke nok af / samarbejder ikke nok med andre
foreninger.
Vi kan ikke lave om på jagtforeningerne, men vi kan justere den
øvrige organisationsstruktur, så ovennævnte udfordringer afhjælpes
mest muligt.
Den gennemsnitlige alder på en nyjæger er ca. 38 år.
Gennemsnitsjægeren er i 50 erne.
Jægerne repræsenterer forskellige generationer og målgrupper:
GENERATION Z- SNAPCHATGENERATIONEN, Født 1991-2005.
GENERATION Y - DE UNGE VOKSNE, ”What’s in it for me”generationen GENERATION X - DEN URBANE JÆGER
Født 1975-1961

GENERATION X - DEN URBANE JÆGER, Født 1975-1961.
LINKEDIN-SEGMENTET, ERHVERVS-NETVÆRKSJÆGEREN.
FACEBOOK SEGMENTET, DEN ERFARNE OG MODNE JÆGER.
MÅL for strukturdrøftelserne:
Øget nærhed og værdi til medlemmer, jagtforeninger og jægerråd,
herunder kompetenceudvikling og større inddragelse i politiske
beslutninger.
Udvikle foreningskulturen med nye medlemmer og nye aktiviteter.
Drive en effektiv jagtpolitisk organisation nationalt og lokalt
Kunne håndtere de tendenser jagten og foreningerne udsættes for de
næste 10 år.
Via forenkling og effektivisering at frigøre frivillige kræfter til de
”spændende” opgaver.
Det er altafgørende, at der er enighed om målene for en
strukturforandring.
Øvrige forudsætninger:
1. Understøtte jagtforeningernes arbejde, herunder deres
medlemsrekruttering.
2. Sikre, at jægerne er veluddannede (jagttegnsuddannelse og
efteruddannelse).
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3. Sikre befolkningens og politikernes opbakning til vores ret til at gå
på mest mulig jagt og have mest mulig natur.
4. Sikre tilstedeværelse af det faglige grundlag for at kunne løse
ovenstående punkter.
----------------------------------------------------------------
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Norbert Ravnsbæk sluttede med at uddele spørgeskema til alle
deltagende på mødet:
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Kommentarer fra salen:
-

-

-

-

Vedr. hvem der kommer til repræsentantskabsmøde: ”Hvis vi fortsætter
som nu svarer det til hvis det kun er borgmesteren der kan stemme til
et folketingsvalg.”
De foreninger der ar fremgang, er dem der har decentraliseret
beslutningerne, viser en undersøgelse fra 2017.

Kredsformand Knud Pedersen: Orientering om de generelle
jagttidsforhandlinger.
Knud Pedersen indledte med at beklage, at der fortsat mangles
koordinatorer for bl.a. jagtsti.
Knud Pedersen orienterede om Revision af jagtloven.
At nye ting blev nævnt:
buejagt på store hjortearter
Falkejagt
Mulighed for riffel og bueprøve uden forudgående haglprøve.
”Bør regel” fjernet. (Reglen som siger, at der ikke bør drives jagt i
perioden 1 februar til 31 august)
Forbud mod visse jagtformer – tryk og drivjagt i september.
Fodringsforbud af kronvildt med valset foder, og i en afstand af 130 m
til skydetårn.
Mulighed for at ministeren kan iværksætte lokale eller regionale forsøg
til brug for forskningsmæssig afprøvning af jagt- og
vildtforvaltningsformer og jagtredskaber og -metoder.
Knud Pedersen fremførte at den faglige tilgang har båret frugt i de nye
jagttider.
Ringduer, grågæs i august på omdrifts arealer og sølvmåge er gået fra
regulering til reel jagttid.
Dæmringsjagt på skader og krager
Udvidelse af jagttid på agerhøne og hare øst for Storebælt.
Der er sket en indskrænkning på jagttiden på 4 vildtarter:
Fløjsand, Havlit, Tyrkerdue og husmår.
Evaluering af udsætningsforliget:
Udvidelse af udsætning af antal fasaner, fastholdelse af antal ænder
der må udsættes.
Indskrænkning af antal agerhøns til 4 stk.pr.ha.
Obligatorisk indberetning af udsætning.
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Revision af vildskadebekendtgørelsen.
16-18-årige må regulere, hvis de er ifølge med en over 18-årig.
Det er ikke længere tilladt at regulere rævehvalpe i juni.
Buejægere må ikke regulere
Regulering af skader og krager1 time før solopgang fra 1.2 til 15.4
Sikring af gravjagt fremover, samt oplæring af gravsøgende hund.
Ingen træning af hund for levende ræv.
Sagsbehandlingstiderne på våbentilladelser er svingende. Servicemål er
20 dage.
EU våbendirektiv
Lyddæmper i EU- våben pas, - ikke færdigbehandlet.
Store magasiner forbydes, hvilket vil sige 10 +

Finn Krogh tog ordet og takkede Knud Pedersen for hans mangeårige og
utrættelige indsats som kredsformand.
Som erkendtlighed fik Knud Pedersen en flaske dansk Whisky fra
destilleriet i Farre.

-

Kaffe

-

Dåvildt forvaltning ved Norbert Ravnsbæk. Flemming Overgaard
fremlægger resultat af spørgeskemaundersøgelsen fra
jagtforeningerne vedr. kommende dåvildt forvaltning. Debat om
emnet.
Finn Krogh fortalte, at vi havde fået en deadline for vores indspark til
forvaltning af dåvildt, hvor vi skal give svar inden d. 21/2. Den
Nationale Hjortevildtgruppe skal have næste møde den 19.3.2018, hvor
de skal diskutere dådyrforvaltningen.
Vi har tidligere besluttet at lægge os op ad de jagttider på dåvildt
gældende i Herning kommune.
De enkelte foreninger i Ikast- Brande har spurgt deres medlemmer,
foreningerne har haft metodefrihed, men flere har lavet
spørgeskemaundersøgelse.
Der er blevet spurgt om følgende:
Jagttiderne, som fra 2019 er indstillet til at være:
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o
o
o
o

Dåkalv: 1/12 - 31/12
Då: 1/12 - 31/12
Spidshjort: 1/12 - 31/12
Dåhjort større end spidshjort: 1/1 - 15/1

Kan vi bakke om dem?
Hvis nej. Ønske om mere jagttid eller mindre jagttid.
Arealkrav: Ja eller nej
Hvad siger vi til tvungen indberetning, ja eller nej.
Indberetningerne fra jagtforeningerne viser samlet, at der er accept af
jagttiderne for 2019, men med et ønske fra nogen om forøgelse af
jagttiden.
Der var et klart nej til arealbegrænsning og også til tvungen
indberetning.
Forsamlingen vedtog indstillingen som sendes til hjortevildtgruppen.
Finn Krogh gjorde opmærksom på Mårhunde regulator Mikael Iversen,
Ruskjær, der kan kontaktes ved mistanke om mårhund. han vil også
gerne vide hvis man skyder en mårhund, samt om der har været anvendt
gravsøgende hund. Det kan være ret vigtigt i forhold til fremtiden for
gravjagt.
Bent Jensen fra Ejstrup jagt og skytteforening har valgt at udtræde af
Jægerrådet. Finn Krogh takkede Bent Jensen for indsatsen i de
forgangne år som medlem af jægerrådet, hvor han både har beklædt
posten som referent og som næstformand.
Finn Krogh bød velkommen til Bent Jensens afløser, Leon Østerbøg.
Jægerrådet i Ikast- Brande inviterer til kronvildtmøde d. 22/3 kl. 19.
Mødet foregår i Gludsted Jagtforenings klublokaler på skydebanen.
Tak til Mads Olesen for dygtig ledelse af aftens program.
Mødet sluttede kl. 21.30
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