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    Holstebro d. 4.2.2019 

                        

Referat af årsmøde i Jægerråd Holstebro d. 30.1.2019. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning om jægerrådets virke 

3. Valg af formand 

4. orientering om bestyrelsens sammensætning 

5. indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 

6. indkomne forslag 

7. Eventuelt 

 

 

Ad.1  

Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Ole Clausen, Garnisons Jagtforeningen. 

 

Ad 2: 

Jægerrådets formand Frank B. Andersen, Ulfborg indledte dette punkt med en 

redegørelse af bestyrelsesrokaden i sommer. Rokaden var enstemmig besluttet af  

Jægerrådets medlemmer. Rokaden betød at formand og næstformand byttede 

plads. 

 

Grønne råd: Som jægernes repræsentant orienterede Rita Sønderby, Husby. 

Der har i rådet været afholdt 2 møder, som hovedsagelig omhandlede sikring af 

Holstebro By mod oversvømmelse fra Storåen. 

Jægerrådet har også på møde i Grøn Råd gjort opmærksom på 

mårhundeproblematikken. Under henvisning til kommunens ansvar for bekæmpelse 

af invasive arter, blev der fra Jægerrådet, fremsendt ansøgning om økonomiske 

midler til indkøb af grej til bekæmpelsen. 



Rita Sønderby refererede også fra Naturrådet omfattende Lemvig, Struer, Skive og 

Holstebro kommuner. Herfra er der udarbejdet anbefalinger til kommunerne om 

etablering af grønne korridorer i landskabet. Opgaven var stillet af regeringen, og 

overgivet til kommunerne, så anbefalingerne kar indarbejdes i kommunernes 

fremtidige naturplanlægning. Efter afleveringen af anbefalingerne er naturrådet igen 

nedlagt. 

 

Regulering af Mårhund: Dette blev også omtalt af Rita Sønderby. 

Efter ansøgning hos Holstebro kommune i efteråret 2019, har vi fået et tilskud på 

50.000 kr. For dette beløb er der indkøbt 16 kameraer med sms-funktion. 

Til at forestå det praktiske arbejde en arbejdet inddelt i 3 områder, svarende til de 

oprindelige gamle kommuner. I Ulfborg forestås arbejdet af Lars G. Thorsen, Staby. I 

Vinderup af Daniel K. Sindersen, Vinderup og Claus Pedersen, Mogenstrup. I 

Holstebroområdet af Thomas Salquist, Idom og Anders E. Christensen, Idom. 

Derudover har jægerrådet oprettet en Mailliste over interesserede jægere, så vi 

løbende kan informere om slagets gang, Der er desuden oprette en Facebook 

gruppe for udveksling af praktiske informationer og iagttagelser. 

 

Projekt Faunastriber blev omtalt af Anders E. Christensen. Projektet er nu etableret i 

9 vestjyske kommuner fra Struer til Ribe. Det er landboorganisationernes 

Rådgivningsselskab SAGRO der er tovholder på projektet. Projektleder er Rasmus 

Filsø Løbner.  

Etableringen af faunastriber sker til en pris på 1200 kr./800 m. Alle frø er økologiske. 

Se i øvrigt på www.faunastriber.dk . Faunastriberne er til stor gavn for både 

insekter, fugle og markvildtet i det åbne landbrugsland.  

 

Herefter åbnede Ordstyreren op for kommentarer til ovenstående orientering. 

Stig Jessen, Staby oplyste om en konto fra det gamle JKF Holstebro med et 

indestående på 17.468 kr. Bestyrelsen tager hånd om at få kontoen overført til 

Jægerrådet snarest muligt. 

 

Lars Jensen kommenterede bestyrelsesrokaden, som han mente var ulovlig. 

Formanden fastholdt i sit svar, at rokaden var gennemført i fuld enighed af alle i 

bestyrelsen.  

Til årsmødet var Jægerrådsformand Bjarne From, Lemvig, som på baggrund af 

Danmarks Jægerforbunds vedtægter også fandt rokaden i orden. 

http://www.faunastriber.dk/


 

Ad3: 

Som følge af bestyrelsesrokaden skal der vælges ny formand for Jægerrådet.  Da 

Frank B. Andersen ikke ønsker at forsætte, blev Leif Filsø, Råsted valgt uden 

modkandidater. 

 

Ad4: 

Bestyrelsen består det kommende år af: Leif Filsø, FMD, Rita Sønderby, Husby, Lars 

Brask, Naur, K.B. Andersen, Holstebro, Anders E. Christensen, Råsted, 

Jan Hein Hansen, Vinderup, Ejvind Grønbæk, Tvis og Anders Lillevang, Ulfborg. 

Ad 5: 

Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet d. 22.6.2019. 

 

   Forening nr.  Medlem nr. 

Lars Jensen   2416   

Rita Sønderby  2404     

Lars Brask   2406   

Anders Lillevang  2414      

Kim Jensen   2418     

Leif Filsø   2408   

Esben Hansen  2402   

Michael Stephensen  2402   

 

 

AD 6: 

Ingen forslag tilgået Jægerrådet. 

 

AD 7: 

Bestyrelsen blev opfordret til at formidle resultaterne af mårhundereguleringen til 

interesserede medlemmer i jagtforeningerne. 

En opfordring bestyrelsen meget gerne vil efterkomme, vi har allerede etableret 

mailliste og Facebook gruppe. Drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 



Indlæg ved hovedbestyrelsesmedlem Norbert F. Ravnsbæk: 

 

Strukturarbejdet kører planmæssigt videre, dog er det erkendt, at man 

ikke bliver klar til vedtagelse på førstkommende 

repræsentantskabsmøde. 

Det bliver nok tidligst i 2020. Ingen forhastet beslutning. 

 

Ny hjortevildtsformand. Udpegningen af Jacob Boni blev vedtaget af en 

enig hovedbestyrelse (HB). NFR ønskede et kompagniskab mellem Knud 

Pedersen og Jacob Boni, da KP ønskede at stoppe efter et års forløb. 

Dette blev afvist af HB, og JB blev enstemmigudpeget. 

 

Ulvedebatten er efterhånden blevet til en krig mellem modstandere og 

tilhængere af ulven.  

Vedr. nedskydningen af den famøse ulv i Vind, var det hovedbestyrelsen 

intention at ekskludere skytten når der forelå en juridisk afgørelse på 

skyldsspørgsmålet. 

Efterfølgende har HB erkendt at beslutningen kom for sent, i forhold til 

Jægerforbundets image. Man burde allerede have truffet beslutning om 

ekskludering i det øjeblik det var kendt for alle og enhver, hvem 

synderen var. 

 

Landbrugsministeren har i efteråret bedt om en bedre metode til 

aldersbestemmelse af kronvildt. 

Nyere undersøgelser har klarlagt at usikkerheden ved 

tandundersøgelsen er usikker især i forhold til hjorte mellem 5 og 8 år 

 

Ved opinionsundersøgelse er resultatet at 80 procent af befolkningen 

ikke har indvendinger mod jagt i Danmark. 20 procent ønsker jagten helt 

afskaffet i landet. 

 

Medlemsudviklingen i Danmarks Jægerforbund viser igen den 

sædvanlige tilbagegang. Undtagen i Kreds 2, hvor fremgangen er på 45 

medlemmer. Holstebro Kommune udmærker sig ved en fremgang på 130 

medlemmer fra 2300 i 2017 til 2430 medlemmer i 2018, en fremgang på 

5,7 procent.  



    

Indlæg ved Kredsformand Jesper Truelsen: 

  

Jesper mindede os om de mange forskellige kurser der tilbydes af 

Jægerforbundet. Navnlig de kurser der behandler det organisatoriske 

arbejde i forbundet, startende i jagtforeningerne. 

 

Jagtforeningspuljen har næste ansøgningsfrist d 15. maj 2019. 

 

Det kommende kredsmøde afholdes 22. marts. Tilmelding over 

Flexmind. 

 

Indlæg ved Hjortevildtsformand Jacob Boni Jacobsen: 

Jacob skitserede kort sin baggrund for at kandidere til posten som 

Hjortevildtsformand. 

Kæbeindsamlingen med efterfølgende tandsnit er på det seneste blevet 

underkendt, usikkerheden er for stor især for hjorte i alderen fra 5-8 år.  

Arealkravet er Jacob meget imod, på linje med Jægerforbundet. På trods 

af at alle andre organisationer i udvalget er for et arealkrav.  

Sprodsefredning er også for usikker til aldersbestemmelse. 

Ensretning af jagttiderne på hjortevildt er efter Jacobs mening ikke vejen 

frem. De forskellige jagttider der er i landet, er med til at give lokal 

forankring og ansvarsfølelse. 

Jacob har hen over efteråret i jægerrådene efterlyst emner til lokalt 

forankrede kontaktpersoner, for at opnå en større berøringsflade til de 

enkelte områder.  

Fra vores område har Kim Jacobsen, Idom og Lars Brask, Naur indvilget i 

at hjælpe Jacob med oplysninger fra vores område. 

Som ny i organisationsarbejdet blandt jægere sluttede Jacob med 

spørgsmålet: Hvor er Ja-hatten? 

Referat:          Anders E. Christensen 
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