
 

 

Årsmåde i Herning Jægerråd på Gilmosegård d. 21-02-19  

Formand – Arne Thomsen  

Referat nedskrives af – Jens Fuglsang 

Antal deltagende – 29. 

1. Valg af dirigent. 

Peter Kjær er valgt  

2. Beretning vedr. jægerrådets virke. 

Medlemstal er faldende. 2017-2018 faldet med 17 medlemmer  

Midtjysk akademisk forening er opløst. 12 medlemmer går fri. 

Tilfredsheden er god eller meget god i forbundet. 

Mange jægere holder op med at gå på jagt (typisk ældre), og man formår ikke at rekruttere nye 

medlemmer. 

Forenings Danmark mangler medlemmer. 

Mange foreninger både i og uden for jagt er gået over i betalingsindustri. Nemt for folk, ingen 

ansvar. 

Struktur skal være fladere for at gøre det politiske arbejde nemmere. 

Holdningen til jagt er positiv. Alkoholpolitik 

Kun et møde i Herning jægerråd, 9 deltagende skal være 11 for at være beslutningsdygtigt. 

Nye arealer til hundetræning m. stående hund. Vandhuller og andre arealer til foreningsbrug også 

anskaffet. Fremtidig mulighed for privattræning m. hund. 

Hvad sker der med jægerne i Herning kommune? Der mangler penge. Der mangler penge til rigtig 

mange ting. Rågeregulering er meget ønsket, der er søgt om regulering af voksne råger på 

forsøgsbasis. 

Mårhunderegulering er der udstedt et beløb. Igangsætningsmøde om håndtering og regulering af 

mårhund. 

Det næste møde er konstituerende om jagtkontrakter, samme krav og stigninger. Ændring af 

klassefisering af arealerne i forhold til pris.  

Rågeregulering var der udstedt 43 tilladelser – 41 meldte tilbage -1492 fugle er reguleret, top 

resultat dog ønskes flere reguleret. Mulig præmie fra kommunen for flest skudte fugle.  



Knudmose jagten, en hyggelig dag med tørt vejr og gule ærter. Andejagten aflyst igen pga. nye 

bygninger og beboere. 

Der er lagt op til nye jagtider på dåvildt. 

Kredsbestyrelsesmøder er meget livlige ift. Hjortevildt og landskuet. Der er slået en streg i sandet 

og man ser fremad. Man er enige om at være uenige. 

Landskuet blev afholdt. Tak til Knud og Knud. 

Arne ønsker at nye Jagtforeningsformænd og Jægerrådsmellemmer sender kontaktoplysninger til 

ham. 

Kredsmøde 23 marts i Idom - formændene står for tilmelding su 2. marts via link som Arne har 

sendt på mail. Man møder til indskrivning kl 9 og mødet starter til kl 10. ingen morgenkaffe men 

brunch. 

Rep. møde 22 juni i Vingstedcentret SU d. 8 marts - 9 mandater m. først til mølle princip. Send alle 

nødvendige oplysninger. Navn, medl. Nr. og mail sdr. 

3. Beretning vedr. udvalgene.  

a. Hundeudvalg.  

Der har været 44 deltagere, fordelt på 5 hold. 

Der er vundet flere konkurrencer grundet træning på offentlige arealer. 

Der er brugt 

Problemer med rotter omkring foderpladser. 

Lokal markprøve. 

Meget svært forår, men er kommet godt i gang. Nedgang i løbet af perioden, grundet mangel på 

vildt. 

Tak til Arne for arbejdet med de nye kort. 

Tilbagegang på 3. 

b. Grønt råd. 

Travlt og begivenhedsrigt år. 

Direkte adgang til politikere er positivt. 

1000 gæster til åbent landbrug, forventet 3000. Opvisning af jagt. Opvisning af fiskeri. Stor 

interesse for juniorjægere. Foreninger skal være mere engageret i åbent landbrug. Der er store 

forventninger til fremtiden. 

Naturråd er at lave et grønt danmarkskort, der er meget dejlig natur. Man skal finde de rødlistede 

arter indenfor flora og fauna. Stor bredte i deltagende organisationer.  



Nationalpark Skjern å. Rapport afleveret i september. man skriver brev i maj, for at beklage over 

man ikke er med i rådet. 6% i Herning og 10% i Skjern er jagttegnsberretiget og det burde være 

grund nok til mandat. Man sender en besked om nedlæggelse for mulighed af nationalpark, der 

kommer hurtig respons og man er blevet inddraget i en grøn følgegruppe. Det giver mulighed for 

inddragelse. Arbejdet forgår frivilligt og det skal det blive ved med. Borgermøde d. 6-03-19 hvor 

man opfordrer til fremmøde. Alt i alt et godt år. 

4. Valg af formand. 

Arne Thomsen modtager genvalg og fortsætter som formand. 

Dog ser han gerne at han indenfor en årrække at blive skiftet ud. 

5. Valg af bestyrelse. (Foreningerne udpeger hver en person) 

-  

6. Valg af suppleant. (Foreningerne udpeger hver en suppleant) 

-  

7. Indstilling af hovedbestyrelses kandidat og suppleant. (Ikke på valg) 

Punkt sprunget over 

8. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 

9 mandater på først til mølle-princip. Man ser meget gerne at alle pladser bliver fyldt op. 

9. Indkomne forslag  

Ingen modtagne forslag 

10.  Eventuelt  

Man ser gerne et foredrag med??  

Der er blevet lavet 60 km i Herning og Ikast kommuner og 90 km faunastriber i alt. Tilmelding på 

www.faunastriber.dk som inddrager 8 -10 kommuner. 

 

Indlæg  

Strukturdebatten – Linda 

Man snakker om en mulig ændring af opbygningen af Danmarks jægerforbund for at give et fladere 

og mere tilgængeligt forbund.  

Man søger en større vi følelse i forbundet  

Får man ikke en ny struktur frygter man at jægerforbundet vil dø. Dermed også den politiske 

indflydelse. 

Mange beslutningsprocesser er tunge og lange, og det er også en grund til den nye struktur. 

http://www.faunastriber.dk/


Der skal være plads til forskellighed i forbundet, og det er noget man er nødt til at kunne rumme. 

Giver de opgaver vi løser i dag også mening i en ny struktur, og det mener udvalget at de gør. 

Det man har gjort indtil ny er at kigge på opgaverne og medlemmerne som skal indgå i den nye 

struktur. 

Man indhenter input fra ikke DJ-jægere, som man også vil bruge i den nye struktur. 

Man kan indsende forslag på jægerforbundets hjemmeside. 

Der blev i august nedsat et 18 pers. Udvalg til at debattere en ny struktur. 15 mænd og 3 kvinder. 

Der er stor bredte både i alder og områder. Opstart i september.  

Der var administrativ hjælp fra forbundet i en periode, men man har valgt at ekskludere dem for 

ikke at blive påvirket af forbundet. 

Formand Claus Lind var med til det første møde 

Kunne håndtere ny tendenser 

Styrke – nærhed – udvikling 

Den gamle struktur har kørt i 12 år. virker den? 

Hvordan hverver man alle de jægere som ikke er medlem af forbundet? 

Man er udfordret i den nuværende foreningskultur. 

Man skal have en lille effektiv bestyrelse med mange udvalg til at varetage andre opgaver. 

De sociale mediers kommunikation er også et samtaleemne. 

Der er forskel på funktion og geografi. 

Skal man have valg til jægerrådsbestyrelse? 

Man har ikke eksternt citeret hinanden for at få større ytringsfrihed i strukturudvalget. 

Unge medlemmer kommer med vilde forslag, og de gamle medlemmer bringer erfaringer ind i de 

forslag. 

God og sober tone under mødet i Aulum, hvor 50 mand deltog. 

Man tænker meget over måden man fremlægger den nye struktur. 

De indsamlede kommentarer er blevet brugt i debatten. 

Folk mener at gennemførslen af en ny strukturs tidsplan var alt for stram, og det er der blevet rettet 

op på. 

Man kan finde meget information på forbundets hjemmeside. 

Man vil have konkrete, men håndgribelige forslag til kredsmøderne i løbet af foråret. 

Det ville være en god ting at sætte folk sammen sådan som man snakker og arbejder sammen. 



Knud Overgård mener at de mange regler der bliver udstedt, fremmedgør medlemmerne, og at man 

ikke for nok for kontingent. 

Der er fokus på større vægtning af de enkelte jagtforeningers mandat. 

Kredsformand – Jesper 

Der er et hav af uddannelser til rådighed i kredsen.  

Kredsen vil gerne hjælpe med eventuelle problemer  

DJ-puljen er blevet rykket frem til d. 15 maj.  

 

Indlæg af hovedbestyrelsesmedlem Norbert 

Man har forskellige fokusgrupper m. prioritering.  

Man har fundet de emner som man sætter mest fokus på med et spørgeskema. 

Norbert siger at han ikke har blandet sig i, hvad de to strukturmandatater laver i udvalget. 

Norbert fralægger sig ansvar i valget af den nye hjortevildtsformand i hovedbestyrelsen. 

Der skal laves et nyt datagrundlag for det hjortevildt vi har. 

Vi går på jagt for trofæ – kød – oplevelser 

Indfører man arealkrav kan man ikke forvalte kronvildtet ordentligt, da det vil begrænse jægerne 

mener Norbert.  

Den danske model giver jagtglæde men også ansvar 

Vi skal holde fokus på den gode historie frem for den dårlige. Vi skal forklare jagten og ikke 

forsvare den. 

Vi skal få de 40% af folket som acceptere jagten til at komme over på vores side. 

Der er stor forskel på juridisk eller etisk. Det er ikke vores problem om det han har gjort, er juridisk 

forkert, vores opgave er at dømme ham på et etisk niveau. Havde det været en kongeørn var det 

ikke en diskussion. 

Hvor er grænsen for at miste sit jagttegn? 

Medlemstallet falder. Hvad er det der skal til for at gøre de danske jagtforeninger mere attraktivt? 

Hvis man gerne vil have information ud, er man nødt til at begynde at bruge de sociale medier. 

Norbert var ikke inviteret, men mødte op alligevel. 

Arne er lidt utilfreds med at Norbert havde taget planchen med valg af hjortevildtsformand, da det 

skulle være en lukket sag, og at det var meningen at de skulle se fremad. Der var lidt problemer 

med stemmemandaterne.  



Der kommer en debat omkring valg af hjortevildtformanden. Jesper synes at det har været et meget 

berigelsesrigt år (negativt ment). Meget af det er ift. Problemer med landsskuet. 

Knud Overgård mener at det er sørgeligt at der kan være ´´2500´´ medlemmer og at der så sidder 30 

mand og diskutere.  

 

Arne sluttede mødet af med at takke for fremmødet samt takke dirigent og indlægsholdere. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


