
Årsmødet Tønder jægerråd 2020 

 

Velkomst Ved jægerrådsformand Kim Aabling. 

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Kristensen, som blev valgt uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterer at mødet er indkaldt ifølge vedtægterne.  

Formandens 

beretning. 

 

Herunder 

bestyrelsens 

sammensætning 

og deres 

ansvarsposter.  

 

Ålbæk skydebane ved Hjerpsted. Jægerforbundet - Jagtforeningerne i Tønder 

m.fl. ønsker fortsat at bruge banen. 

Nationalpark Vadehavet: 

Jan Holm, Fanø sidder i bestyrelsen for DJ. 

Naturstyrelsen Vadehavet har inviteret Tønder Jægerråd på jagt 22. og 

eller 30. januar. Pladserne er delt ud blandt de synlige jagtforeninger i 

Tønder kommune.  

Flemming Post. 

Lovrup hjortelaug ca. 100 % er med her 9 år efter opstarten af lauget. Der er 

et godt samarbejde med NST Vadehavet.  

Brøns Å hjortelaug opstart i 2013 kører godt. Havde en god jagt i efteråret 

2019. Ingen samarbejde med NST, da jordene ikke ligger op ad statens jord.  

Hønning egnens - ny startet i 2019 fælles jagt med NST den 30. januar 2020. 

Tal pænt med og om hinanden, så kommer alle stille og roligt ind i ”folden”. 

Frivillighed giver et godt kammeratskab.  

Hjortevildt forvaltningen kræver en kombination af arealkrav og hjortelaug.  

Prædatorer: 

Rømø har ikke tilladelse til brug af fælder i 2020. Thomas Iversen, NST 

fortæller der arbejdes på sagen.  

Mårhunde: 

6 stk. til dato i 2020. Mårhundene ligger pt. i dvale. Derfor lille aktivitet.  

2018 - 222 stk. 2019 - 330 stk. 

 

Agerhøns: 

Kredsens bedste agerhøne biotop. Ballum har klappet alle 50 - 55 rævegrave 

af det gav 3 ræve og 2 mårhunde her i januar.  

Markprøver: 175 kr. pr. startende hund, dyrt, men værd at betale for, når det 

er naturlige høns.  

 

Tønder kommune betaler årligt 500 kr. til de 8 kameraer, de har givet til 

jægerne i kommunen.  

 

2019 var der et uofficielt møde med jagtforeningernes formænd og kasserer i 

Tønder kommune. Dette ønsket gentaget.  

 

Grøntråd: 

3 årlige møder. Der drøftet at oprette et naturråd i kommunen. Ref. fra 

møderne ligger på kommunens hjemmeside.  

 

Tønder markst-initiativet.  

Det er et godt projekt, som giver mere natur og dermed mere udbytte til 

jægerne.  



Tønder marsken. 

Jordfordelingen har kostet jagtforeningerne noget jagt.  

Thomas Iversen.  

Margrethe Kog en udfordring. Der er mange DOF. Harejagten derude har 

været på dispensation for at skyde ræv - rovvildt.  

NST ønsker at gå over til riffeljagt - hård bekæmpelse af rovvildtet.  

Højer jagtforening super skuffede over NST og deres håndtering af jagten. 

Højer har siden 1976 haft harejagten mod at bekæmpe rovvildt. Dette er fra 

2020 slut.  

Reguleringstovholder. 

17 tilmeldte reguleringsjægere i Tønder kommune.  

I 2019 var der råge og kanin regulering. Der var forespørgsel på regulering 

af stære.  

Formandsvalg Kim Aabling blev genvalgt uden modkandidater.  

Indstilling til HB Tønder Jægerråd indstiller Jens Venø til HB og Poul Bundgaard som 

suppleant.  

Delegerede til 

repræsentanskabs-

mødet 

Jægerrådet indstiller kandidater og håber, at der er en nogen der ønsker at 

komme med, så det ikke altid er de samme. Yngre/nye ansigter  

 

Claus Lind Christensen: 

2020 er et spændende år pga. formandsvalg, drøftelse af trækvildt, struktur 

debat. DJ´s natursyn skal gen”forhandles”. Hegn i naturen - ved solcelle 

anlæg mm. vildsvinehegnet - holdningsændring? 

Indkomne forslag Ingen 

Evt.  Poul Bundgaard overbringer en hilsen fra Jens Venø.  

Tak for et godt samarbejde i 2019 ser frem til et lige så godt i 2020. 

170.000 kr. tilskudsmidler til fordeling mellem alle jagtforeninger i kredsen. 

I 2016 var der ansøgt for 15.000 kr. i 2019 for 500.000 kr.  

Kredsmøde: søndag den 22. marts åben for tilmelding. 1 pers. pr. påbegyndt 

50 medlemmer.  

DJ-lederuddannelse:  

Tag fat i jeres medlemmer. Det er et kanoninitiativ, det giver super indsigt i 

Jægerforbundet og ledelse af frivillige.  

Kogsbølmose: 

Lejere - udlejer NST - jægerne uden om mosen. Søge dialog evt. nedfældes i 

lejekontrakten - evt. lave et hjortelaug i området med NST.  

Thomas Iversen: 

Vildsvin skal stadig indberettes. 

Bisamrotte indberet - biodiversiteten er ikke truet af bisamrotten, men 

digerne. Tegn på bisamrotte: tagrør der er skåret 45 grader- sandbunker på 

bunden af å - vandløb.  

Claus Lind 

Christensen 

Struktur. 

Hvorfor struktur snak - vi flytter os - samfundet flytter sig - nødvendigt med 

et eftersyn af den nuværende struktur.  

Nyt: fritsættende frihed til at vælge samarbejde på tværs af kommune og 

kreds skel.  

HB´s holdning. 



Hver kreds bestemmer selv - forretningsorden skrives og godkendes af 

jagtforeningerne.  

-Årsmøder kan holdes på tværs. 

-Vedtægter skal være åbne det skal give mening. 

-kassen om fordeles - forskelligt fra kreds til kreds. 

-Hjortevildt bedst lokalt. 

-Direkte medlemmer kun stemmeret i jægerråd ikke i kredsen.  

Politiske målsætninger. 

Jagttidsprocessen: 

-jagttidsevaluering - haren 1. nov. Til 31. jan. (15. jan.). 

Udfordring: 

Modtagelse af nye medlemmer. Tonen og hvervningen generel.  

  

 


