
Referat af møde i Jægerrådet Jammerbugt Kommune 

den 

27. november 2019 

Til stede:  Peter Holm, Poul Stensbek Pedersen, Lars Kristensen, Henning Kiil, Andreas Brun Jensen, Leif 

Kjeldgaard, , Jesper Pallesen,  John Kristensen, Glen Jensen, Karina Jensen. Rene Mortensen, Jens Jørgen 

Jensen  

 

 Godkendelse af referat. 

 ● Formandens beretning.   

 ● Grønt råds beretning.   

 ● Hjortegruppens beretning.   

 ● Mårhunde projekt.   

 ● Kommunemesterskab for hunde.    

 ● Skydecenter Østerild.   

 ● Aktivitet i jægerrådet. (Foredrag, udflugt 

mm.) 

 ● Hvad skal der ske på årsmødet 2020   

 ● Strukturudvalget.    

 ● Næste møde?   

 ● Event.   

  

 Godkendelse af referat 

Ingen bemærkninger 

  

Formandens Beretning 

Der har været formandsmøde i Odense. 

Noget som er meget aktuelt er en eventuel ny struktur i Jægerforbundet.  

 

  

Grønt Råds Beretning 

Lars Kristensen orienterede om at der har været afholdt møde, hvor de var ude og se den nye skov i 

Brovst som er lavet i samarbejde mellem naturstyrelsen og kommunen. Der er også lavet en hundeskov. 

 I Biersted er der opkøbt arealer til etablering af skov. Dette for at beskytte drikkevandet. 

 -Endvidere besøg i Fosdalen og Åby Mose for at se de projekter der er i gang med naturgenopretning. 

  

 Orientering om hjortevildtsituationen 

Poul Stensbek Pedersen orienterede om, at jagten på kronvildt og dåvildt er godt i gang. Alt tyder på at 

afskydningen er som tidligere år. Der er dog en tendens til at der bliver set og skudt flere og flere 

jagtbare kronhjorte. 

Vildtforvaltningsrådet på nær jægerforbundets repræsentant støtter arealbegrænsning for jagt på 

kronhjorte. 

Det er op til ministeren at bestemme om der skal indføres ændrede regler for krondyrjagten. 



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

sikkerhed ved riffeljagt og eftersøgning af påskudt hjortevildt. 

  

 Mårhundeprojekt 

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

mårhunde. 

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

Der bliver afholdt kursus i februar måned i Udklit ved Fjerritslev om bekæmpelse af mårhunde. 

 Der var møde den 27. november i Brovst om bekæmpelse af mårhunde.  

Der bliver talt om at åbne for statsskovene mht at jagtforeninger mv. kan bekæmpe mårhunde i disse. 

 Der var forslag om at lave arrangementer for sommerhusejere mv., som trænger til at blive informeret. 

 Der har været problemer med hundepiller til fodring af mårhund pga fugt. Fiskefoderpiller er derimod 

rigtig gode til at blive brugt. 

Det er vigtigt at bruge mårhunde til hundetræning så hundene lærer at apportere disse, hvis de findes 

under jagt. 

Mårhunden kan have ræves dværgbændelorm i sig, som kan være farlige for mennesker. Man skal 

derfor bruge handsker. 

 

 

Kommunemesterskab for hunde 

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

Jammerbugt Kommune. 

Moseby og Vester Hjermitslev jagtforeninger har de sidste år arrangeret kommunemesterskaber. 

Man oplever mindre og mindre tilslutning. 

 Der er derfor ønske om at flere jagtforeninger i kommunen deltager i mesterskabet, for at få mere 

fællesskab blandt hundefolket. 

 Der har også været mindre tilslutning til deltagelse i Dorf hundeprøven. 

 Der er forslag om at lave en side på kredsens hjemmeside med angivelse af hvor der sker hundetræning 

herunder træning i vand. 

Behov for information om hvordan man træner hunden til mødet med mårhunde. 

 Der var ønske om førstehjælpskursus til jagthunde. 

 Der blev nedsat et ahoc udvalg blandt de foreninger, som er aktive indenfor hundesporten. 

John Christensen deltager fra Skovsgård Jagtforening, Glen Jensen/Karina Jensen/Rene Mortensen,  fra 

Moseby Jagtforening, Jens Jørgen Jensen V.Hjermitslev jagtforening  og der bliver indmeldt person fra 

Gjøl Jagtforening. Det bliver forsøgt at finde medlem fra øvrige aktuelle foreninger. 

 

Det blev aftalt, at jægerrådet kontakter kommunens jagtforeninger for at finde ud af hvem, som har 

hundetræning. Adhochudvalget kommer med de spørgsmål til de enkelte foreninger, som vil være 

relevante. 

  



 Skydecenter Østerild 

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

etableringen af et sådant skydecenter. Jægerrådet valgte Leif Højbjerg, som har stor erfaring som med 

byggeri og byggeledelse til at deltage i styregruppen. 

Der vil løbende blive afholdt møder med start i aften. 

  

 Aktiviteter i jægerrådet 

Der var forslag om besøg på Kalø i foråret 2020. Henning Kiil er koordinator for arrangementet. 

Forslag om at udstille trofæer fra Jammerbugt Kommune. 

 Særrundvisning i nationalpark Thy i efteråret 2020. 

  

 Hvad skal der ske på årsmødet 

Årsmødet er den 21. januar 2020 kl. 19.00 i Brovst Hallen. 

Forslag om at medlem fra A’hoch udvalget fortæller om Kommunemesterskabet, samt foredrag om 

hunde. 

  

 Strukturudvalget 

Henning Kiil orienterede om arbejdet med en ny struktur i jægerforbundet. 

  

Næste møde 

Peter Holm indkalder til møde i det nye år. 

 

Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

  


