
Referat Jægerrådsmøde 9. januar 2019 

Ved Jesper Pallesen, Aldrupvej 66, Fjerritslev 

Deltagere: Jesper Pallesen, Hans Pedersen, Søren Drustrup, Lars Kristensen, Andreas 

Jensen, Henning Kiil. 

Afbud: Troels Hjort, Leif Højbjerg, Gert Jensen. 

 Godkendelse af tidligere referat 

Godkendt 

 Formandens beretning 

Der har været kredsmøde 5. december 2018. Økonomien er ok. 

Strukturændringen blev intensivt drøftet.  

Leif Bach fortalte at man forsøger at få ”lille jagttidsforhandling” ændret fra 2 

til 4 års intervaller. Der skal findes en ny buekoordinator. Kasserer Henrik Juul 

Jensen ønsker at stoppe som kasserer. Vi skal derfor have fundet en anden 

mand til posten. 

Der bliver kursus i Mårhunderegulering. 
 

 Grønt Råd 

Mødet i december blev aflyst. Det aktuelle er skovrejsning i Brovst og Biersted. 

Der drøftes etablering af ekstra stier og cykelruter. Naturråd i kommunerne 

som er et fælleskommunal råd i det nordlige jylland, som har formålet at 

støtte de enkelte kommuner. Danmarks naturfredningsforening foreslår at der 

laves et kæmpe hegn nord for Under Lien ud til havet, hvor der skulle 

udsættes bisonokser. 
 

 Hjortevildtgruppen 

Poul S Pedersen fortalte, at der er skudt rigtigt mange hjorte i Jammerbugt 

Kommune større end spidshjort i denne jagtsæson. Der er nok en stigning på 

50%. Der har desværre været nogle tilfælde, hvor en jæger ved uheld har 

skudt en for lille ulovlig hjort. 

Der er en del ryster i Tranum området som mener at bestanden af kronvildt er 

kraftig i tilbagegang i forhold til for 5 år siden. Der er ønske om at 

bestandsopgørelsen bliver foretaget med deltagelse af flere deltagere for at få 



det bedste bud på den aktuelle bestand. 

Der blev skudt en del hjorte i oktober måned delvist på grund af at brunsten 

ikke var ophørt den 16. oktober. Der har været tilkendegivelser om at jagttiden 

først skal starte 1. november. 

Der afholdes stor fællesjagt i Tingskovområdet den 30. januar 2019. 

Orientering og parole kan findes på Facebook under ”Jægere i Jammerbugt”. 
 

 Årsmødet 2019 

Der er årsmøde den 22. januar 2019 i Brovst Hallen kl.19.00. 

Grethe Jakobsen og Leif Bach deltager i mødet. 

Hvad har jægerrådet beskæftiget sig med sidste år: 

o Grønt Råd 

o Hjortevildtforvaltningen 

o Etablering af regulering af mårhundebestanden herunder kontakt til 

Jammerbugt Kommune. 

o Udflugt til Vrensted Enge – markvildtlaug 

o Kontakt til ikke aktive foreninger i Jammerbugt Kommune 

Under årets beretning kommer 

 Peter Holm kommer med beretning. 

 Lars Kristensen om Grønt Råd 

 Poul S Pedersen om vildtudbytte i Jammerbugt Kommune. 

  
 

Henning Kiil foreslås som dirigent. 

Der er ingen valg i 2019. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke 

3. Valg af formand 



4. Orientering om bestyrelsens sammensætning 

5. Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og 

suppleanter for disse. 

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

9. Der vises en film om forslaget til strukturændringerne i Jægerforbundet. 
 

 

Delegerede til repræsentantskabsmødet 22. juni 

Forslag til delegerede 

• Jesper Pallesen– Haverslev Sogns Jagtforening 

• Poul Stensbek Pedersen – Fjerritslev og Omegns 

Jagtforening 

• Hans Pedersen – Kjettrup Sogns Jagtforening 

• Søren Drustrup -  V.Hjermitslev – Saltum Jagtforening 

 

Suppleanter 

• Lars Kristensen –  Vedsted Sogns Jagtforening 

• Leif Højbjerg-  Klim Sogns Jagtforening 

• Henning Kiil – Åby Sogns Jagtforening 

• Andreas Jensen – Åby Sogns Jagtforening 

 

 Mårhundeprojektet 

Lars – Henning – og Peter Holm har holdt møde om hvordan 

mårhundebekæmpelsen kan foregå. Der skal afholdes et møde med 

Jammerbugt kommune den 17. januar i Pandrup med Kaj Søndergaard. 



Det undersøges om hvad det koster at købe udstyr til bekæmpelsen. 
 

 Eventuelt 

Er der interesse for fælleskommunale hundeprøver. 

Ingen øvrige bemærkninger under eventuelt 

 

 


