
Referat af møde i Jægerrådet Jammerbugt Kommune 

den 

4. september 2019 

Tilstede: Gert Jensen, Hans Pedersen, Peter Holm, Leif Højbjerg. Poul Stensbek Pedersen, Lars Kristensen, 

Henning Kiil, Andreas Brun Jensen, Leif Kjeldgaard, Rolf Christensen, Jesper Pallesen. 

 

Godkendelse af referat 

Ingen bemærkninger 

 

Formandens Beretning 

Der har været 2 kredsmøder siden sidste jægerrådsmøde.  

Jagtsti koster mange penge og der er for få deltagere. 

Jægerrådet forslår kredsen, at jagtsti nedlægges fremover, eller at deltagerbetalingen bliver sat væsentlig op 

svarende til åres underskud 

Der har været nyjægerdag i Hjallerup – fremmødet var ikke for godt, men det kan skyldes at vejret var 

dårligt. 

Danmarks Naturfond er etableret med formål om at købe naturområder. Lokalt er der købt store områder i 

Hammer Bakker.  

 

Der er brug for at der doneres 200 kr. til Danmarks Jægerforbund af 100 personer for at Jægerforbundet får 

momskompensation med en værdi af 1,2 mio. Alle opfordres til at sende min 200 kr. ind på Mobilpay 70722. 

Der bliver årsmøde i Jægerrådet i Jammerbugt Kommune den 21. januar 2020. 

Kredsen har drøftet forslag om arealbegrænsninger på afskydning af kronhjorte. Jægerforbundet er imod 

dette forslag. 

Der er udviklet nogle nye træningsgrave til rævejagt, som er lovliggjort. 

 

Grønt Råds Beretning 

Lars Kristensen orienterede om at der ikke har været afholdt møder. 

 

Orientering om hjortevildtsituationen 

Poul Stensbek Pedersen gav orientering om den afholdte stordrevsjagt i Tingskovsområdet i januar 2019.  

Der har været møde Jægerforum for Naturstyrelsen Thy. Der bliver afholdt 2 hagljagter og nogle riffeljagter 

med deltagelse af repræsentanter fra jagtforeningerne. 

Der holdes 2 reguleringsjagter i Vindmølleområdet i Østerild, hvor naboerne er inviteret til at deltage på 

deres egne arealer. 

Der er indleveret 70 kæber fra kronhjorte i kreds 1. Der vil også i denne sæson være indsamling af kæber og 

alle opfordres til at deltage. 



Hjortevildtgruppen i Nordjylland afholder møde den 17. september ved Tranum Strand med emnerne 

sikkerhed ved riffeljagt og eftersøgning af påskudt hjortevildt. 

 

Mårhundeprojekt 

Peter Holm gav en orientering kontakten til Jammerbugt Kommune om tilskud til bekæmpelse af mårhunde. 

Jammerbugt Kommune har givet afslag på dette, da andre kommuner ikke støtter projektet.  

Jægerrådet opfordrer til, at give besked om afskudte mårhunde for at vise at der er stort behov for 

regulering. 

Der var forslag om at søge om tilskud til bekæmpelse ved diverse fonde. Jesper Pallesen er koordinator for 

dette. 

Poul Stensbek Pedersen orienterede om, at man vil forsøge at arrangere et kursus i mårhundebekæmpelsen 

i den vestlige del af kommunen i foråret 2020. 

 

Kommunemesterskab for hunde 

Moseby Jagtforening har rettet henvendelse til Jægerrådet ang. etablering af et kommunemesterskab i 

Jammerbugt Kommune. 

Da Troels Hjort fra Moseby Jagtforening er fraværende til dette møde udskydes behandlingen til næste 

møde. 

 

Aktiviteter i jægerrådet 

Der var forslag om besøg på Kalø i foråret 2020. 

Hvilke aktiviteter skal der være under årsmødet? Forslag om foredragsholder fra Jægerforbundet. Peter 

Holm undersøger dette. 

Peter Holm overvejer ikke at stille op som formand for Jægerrådet. 

 

Skydecenter Østerild/Gjøl Jagtforening skydebane 

Kredsen har drøftet projektet med skydecenteret i Østerild, og Jægerforbundet ønsker at støtte 

etableringen af et sådant skydecenter. Der har været møde mellem kommunen, vindmøllerindustrien, 

Danmarks Jægerforbund, naturstyrelsen. Det var et positivt møde. Der skal nedsættes et udvalg for at få 

skydecentret til at lykkedes. 

Jægerrådet valgte Leif Højbjerg, som har stor erfaring som med byggeri og byggeledelse til at deltage i 

styregruppen. 

Gjøl jagtforenings skydebane vil gerne promovere deres lerduebane. Jægerrådet ser ikke de to baner som 

konkurrenter, men tværtimod at de hver for sig og sammen kan øge interessen for skydning. 

 

 

Strukturudvalget 

Henning Kiil orienterede om arbejdet med en ny struktur i jægerforbundet. Der bliver holdt 5 mødet på 

landsplan herunder et møde den 16. september i Brovst. 

 



 

Næste møde 

Peter Holm indkalder til møde i november, eller når det er relevant. 

 

Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 


