
Årsmødet i jægerrådet Aarhus 2018/2019 

 

Jens O. Pedersen valgt som dirigent.  

Årsmødet er konstateret lovligt indvarslet. 

2. Valg af 3 stemmetællere: Michael Nielsen Skødstrup. Arthur. Nikolas Solbjerg 

3. Beretningen ved Arthur noter: Godaften og velkommen til Jægerrådet Århus’ årsmøde 

 2018 har været et år med 4 møder. I februar har vi konstitueret os selv med Michael Schou Jensen - Jysk 

Akademisk Jagtforening  - sekretær og formand for nyjægerudvalget,  

Sandro Zecevic - Jægerne Århus - formand for skydebaneudvalget,  

Thomas Brauer - Harlev Jagtforening - formand for mårhundeudvalget,  

Morten Møller - Beder-Malling jagtforening - er vores mand i Friluftsrådet,   

Lars Pank fra TMHEjagtforening havde sæde i det Grønne Råd  

men efter hans ønske om at stoppe har Christian Johansen fra Jægerne Århus overtaget hvervet.  

Christian er også formand for udvalgene ’De Kommunale Jagter’ og Reguleringsudvalget.  

Jeg hedder Arthur Wierema - er fra Århus Jægerforbund og fortsætter som formand for Jægerrådet. 

De øvrige medlemmer fra Jægerrådet kommer fra de resterende jagtforeninger og har bidraget til 

jægerrådets virke på forskellig vis. 

 

Jeg vil gerne starte med at medele,  at vi har skiftet rågereguleringskoordinator. I mange år har Gert 

Bendsen påtaget sig denne opgave med stor hengivenhed og til glæde for mange århusianske rågejægere. 

Derfor tak Gert.  Gert ville dog gerne overdrage opgaven til en anden her i 2018. Vi fandt Poul Erik Borg fra 

Århus Jægerforbund, der godt vil fortsætte Gerts arbejde. Det er vi glade for og vi tror på, at Poul Erik vil 

gøre det lige så godt. 

Dette år har der været tilmeldt 85 jægere til reguleringsjagten i foråret. Det er færre end der plejer at være, 

men der er også færre råger end de andre år. På den måde har indsatsen over årene været en succes. Der 

blev skudt i alt 889 råger i 2018. 

 

Fra nyjægerjagterne kan vi melde at der igen i år været to rigtigt fine dage på moesgård terrænet. Der har 

været flere nyjægere der har skudt deres første vildt. Og sågar var der en ung mand der skød sin første buk, 

en fin lille seksender. Der har været fine parader med krager, bekassiner, duer, harer, råvildt og fasan. Vi 

kunne stadig godt bruge lidt flere nyjægere fra alle foreningerne. Men alt i alt har det været to dejlige 

arrangementer vi har derude, og det er altid nogle rigtigt gode dage. En rigtigt fin parole fra Peter Trolle (fra 

kommunen) og som regel gode parader.  

 



 

Fra udvalget for de Kommunale jagter kan vi berette, at der I Harlev blev skudt to bukke i foråret. 

Efterårsjagterne gav et ringe udbytte på grund af store ændringer i landskabet, hvor brakmarker blev pløjet 

op og læhegn fældet. Resultatet blev at andejagten gav 0 ænder, og af de tre afholdte markjagter gav kun 

den sidste én sneppe og tre fasaner. Vi har lovet de jægere, der blev snydt for andejagten i 2018, at de kan 

få chancen i 2019. Om det bliver i Harlev eller om vi får adgang til et andet sted, ved vi endnu ikke. 

I Malling/ Krekær blev der skudt én buk om foråret. På grund af manglende ænder blev andejagten aflyst. 

På de tre markjagter var det samlede resultat én ræv og tre fasaner. 

Lisbjerg Skov:  

Den 31/5 blev der nedlagt en fin seksender med 18 cm opsats, - perfekt skudt på 150 m. 

I efteråret blev der ikke nedlagt vildt. 

Tak til Bo Kristiansen fra Harlev Jagtforening, Niels Peter Emdahl fra Malling og Christian Johansen fra 

Jægerne Aarhus for deres store arbejde med at organisere jagterne 

 

 

 

Morten Møller melder fra Friluftsrådet at de i 2018  har været lidt ramt af  strukturomlægninger. Derfor 

deltog Friluftsrådet Kreds Århus Bugt ikke i Naturens Dag i 2018. Morten har været medlem i 6 år og vil nu 

gerne skiftes ud. Vi vil starte i 2019 med at finde en ny mand eller kvinde til at repræsentere jægerne i 

Friluftsrådet. 

 

 

Det grønne råd – som er nedsat af Århus Kommune, og med Christian Johansen som vores repræsentant - 

har bl.a. beskæftiget sig med klimatilpasning (værn mod oversvømmelser af fersk– og havvand), hvordan 

kan vi bidrage til større biodiversitet, Natura 2000 områder, Skovrejsning og algeforurening, Vision for 

Århus Bugten (fritidsfiskeri) og skovrejsning. 

Forum for invasive arter har beskæftiget sig med bekæmpelse diverse invasive arter, mest planter, men 

også mårhund. 

 

Mårhundeudvalget ved Thomas Brauer. Mårhunden er i kommunen . Omkring Solbjerg er en gruppe på ca. 

10 stykker meget aktive. De har mellem 6 og 8 kameraer i brug. Der bliver løbende taget flere i brug. 

Bekæmpelsen er sat i system. Man får ost og hundemad fra forretninger og Falck leverer ådsler til 

lokkepladserne. Mårhunden er konstateret i Harlev, Ajstrup, Malling, Mårslet, tranbjerg, Der er nedlagt 3 i 

Malling. Der bliver også skudt nogle på andre private jagter i kommunen og langs motorvejen. Der er ingen 

meldinger om mårhunde endnu fra kommunal jord, men det er logisk at de er der. Når Kommunen 

konstaterer dem på deres jord, så vil de kontakte vores mårhundeudvalg. Vi regner med, at det nok skal 

komme i gang i dette år. Til forår vil der være en masse unger, der skal have deres eget territorie. 



 

Sandro Zecevic fra Skydebaneudvalget beretter at de arbejder på at få indført mærkeskydninger på Skibby-

banen, hvor de også har oplevet en fremgang i antallet af skytter på banen. Fra den 1. april kan der skydes 

igen. Vi vil gerne opfordre alle til at benytte sig af muligheden til at få trænet så tæt på Århus. Behovet er 

der. 

 

Når vi nu snakker om skydning, så har vi været nogle fra Århus Jægerråd til en debataften på Kalø i 

december. Her blev der snakket om muligheden for at få oprettet et stort skydecenter på forsvarets arealer 

ved Tirstrup. Danmarks Jægerforbund vil godt bakke op om det projekt – som nok kommer til at tage 

mange år, før alle tilladelser er i hus og sikkerhedstiltag er på plads – hvis jagtforeningerne i Kreds 3 ønsker 

det. Fremtidsudsigterne for de små lokale skydebaner er dystre på lidt længere sigt. Byudvikling og en 

tiltagende intolerance vedr. støjgener generelt gør at en del baner nok skal til at lukke de kommende år. 

Derfor kunne det være godt med et altomfattende skydecenter, der er funktionsdueligt om nogle år. 

Syddjurs Kommune er venligt stemt over for ideen. For jægerne i  Århus ville det være godt med sådan et 

center. Vi mangler i den grad træningsmuligheder for flugtskydning, men også for skydning til løbende vildt 

og lignende. Det er et punkt vi vil drøfte på vores kommende møder. 

Kredsen leder efter nogle medlemmer, der gerne vil deltage i et udvalg, der vil arbejde med planlægningen 

af dette skydecenter. Så en opfordring til alle her i salen: henvend dig til os inden den 1. februar, hvis du 

kunne tænke dig at være med. 

Et andet tiltag er, at jægerrådet undersøger mulighederne for at hjælpe kommunen med at jagte hinder og 

kalve fra kronhjortebestanden omkring Vilhelmsborg. Der er skudt imellem 15-20 stykker Kronvildt fra 

Aarhus og til Odder. Det er meget få, men der er 450 stykker krondyr og bestanden vokser eksplosivt.  Der 

arbejdes på at få lov til at skyde nogle, men indtil videre stræber Kommunen efter en høj bestand, som kan 

holde skovene lysåbne. Vi får se, hvornår de mener, at bestanden er høj nok.  

 

Ligeledes mangler vi i Århus et fælles hus for jægerne. Vi har i årevis haft Pandion, men siden Kommunen 

har opsagt lejemålet for nogle år siden, står vi uden fælles hus. Nogle af de Århusianske jagtforeninger har 

deres eget klubhus, men andre foreninger mangler et sted at være. Vi har i Jægerrådet drøftet denne 

situation og leget lidt med tanken om flere fælles arrangementer, som er åbne for alle medlemmer fra 

jagtforeningerne i Århus. Dette er også en ide, som vi vil arbejde videre med i 2019. 

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle udvalgsformændene og de øvrige medlemmer fra Jægerrådet for deres 

engagerede deltagelse i vores møder og for deres konkrete bidrag til vores virke.  

Jægerrådet i Århus lever op til sine mål om – for det første - at skabe gode relationer mellem de 

århusianske jagtforeninger.  Men også vores andet mål, hvor Jægerrådet skal agere bindeled mellem 

Kommunen og de lokale jagtforeninger, kan vi i hvert fald et godt stykke hen ad vejen opfylde. 

 

 tak for ordet.  



 Der er spørgsmål omkring at få en FB side der oplyser hvad der er skudt og hvornår på de kommunale 

jagter. Der er spørgsmål om at det er dispensation vi er på kommunal jagt. Aftalen er stadig på forsøgsbasis. 

Kommentar omkring skydebane med bekymringen om placeringen da Tirstrup kan nås langsommere end 

visse andre større skydecentre. Der rejses bekymringer omkring at alle lokale skydebaner ville blive lukket 

ved et nyt center ved Tirstrup. Da man så kan bruge det som undskyldning for at lukke de mindre baner der 

støjer tæt på naboer osv.  

4. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet ud over de på forhånd givne kandidater støder flere 

til. 2 stk. Ole Nørskov fra TMHE og Carsten Holm Clausen. De valgte er Kaj Jeppesen, Helle Hansen, Dan 

Lillebæk, Kasper Mikaelsen, Jens O. Pedersen og Ole Nørskov.  

Suppleanter: Michael og Carsten. 

5. Orientering Fra Torben. (HB)  tilmeldkreds3@gmail.com helst inden 20. februar. Orientering om 

projektet ved Tirstrup ( Skydecenter).  12 år er tidligste dato for færdiggørelse, hvis vi startede nu.  

Politiske indsatsområder: 4 kategorier. Lige nu affaldshåndtering (haglskåle) indsats mod ulovligheder. Jagt 

i stedet for regulering. Udsætninger som fokus. Skydebane kapacitet. Jagttider ses der også på. Nye 

måltsætninger vedrørende dette. Der gennemgås flere emner ganske kort. Ny trailer med info materiale. 

Klar til gratis booking (lige nu via Torben Jensen). Strukturarbejdet berøres kort. Uddannelse og kurser slås 

der et slag for og DJ’s satsning på en lederuddannelse fremhæves. Økonomien berøres kort 500.000 i 

overskud fra selve forbundet. Koncernen er god for en del mere. Der tales om kommunikation fra DJ ikek 

mindst DJ’s App.  

Powerpointen skal kobles på referatet. Det bliver via Arthur. 

Der bliver spurgt til de høje priser på enkeltmandskurser i DJ, med forslag om sænkning da det går godt 

økonomisk i forbundet. 

6. Indkomne forslag: ingen 

7. Eventuelt. Thomas vil gerne vide om dåvildts forekomst i Aarhus kommune. Han fortæller om hvad han 

synes virker underligt, at i Aarhus - hvor vi ikke har Dåvildt - at man har fuld jagttid på arten. Der opfordres 

til at man hjemme i foreningerne snakker om holdningen til om man vil have dåvildt i Aarhus. 

Opfordring til at overveje indendørs skydebaner. 

 

 

mailto:tilmeldkreds3@gmail.com

