Referat fra Viborg Jægerråds årsmøde 27. januar 2020
Asmild Kloster Landbrugsskole
Jægerrådets formand, Linda Nielsen bød velkommen til de ca. 55 fremmødte medlemmer samt Norbert Ravnsbæk og Jan Rasmussen.
Pkt. 1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Henning Gundelund (HG), der blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og gennemgik herefter dagsordenen.
Pkt. 2.1) Formandens beretning.
Linda Nielsen gennemgik herefter årets beretning:
Jægerrådsmøde 2020
Dette er nu den 8. beretning, jeg skal holde som formand for Jægerrådet – og måske bliver det den sidste, da jeg
er på valg i år. I årets løb har jeg naturligvis talt med mange af jer ud i foreningerne i forskellige sammenhænge,
og jeg har hørt nævnt, at vores beretninger bør være kortere, så der kunne blive mere tid til debat omkring andre
emner, som interesserer medlemmerne på jægerrådsårsmøderne.
Så jeg kunne egentlig bare fortsætte og sige, at vi stort set har lavet det samme, som vi plejer og har gjort de foregående år. Men så let går det vel heller ikke, der er trods alt lidt variationer fra år til år.
Vores egne bestyrelsesmøder ligger rimeligt fast med 4 om året, hvor jeg orienterer om, hvad der sker i kredsregi,
og hvor vi drøfter og tager stilling de ting, der rører sig i vores egen kommune, og som vi skal involvere os i på
den ene eller anden måde. Den del bliver der sendt referater af ud til alle lokalforeningsformænd, og de bliver
lagt på kredsens hjemmeside.
Jeg bliver stadig inviteret med Viborg Jægernes Fællesudvalgs møder og har deltaget i det omfang, det har været
muligt for mig. Det er altid dejligt at kunne følge med på tæt hold, hvad der sker i en del af kommunens lokale
jagtforeninger.
Der er også liv i Stevnstrup Enge projektet, og i år har vi rigtig fået gang i jagterne. I uge 41 og 42 havde Viborg
Kommune 2 trækjagter med i alt 18 deltagere. Her var der også nogle stykker, der udeblev uden afmelding, og
det kan godt give nogle udfordringer at lede jagterne, når man ikke præcist ved, hvor mange der kommer. Det
var 1 gråand, 1 krikand og 1 brunnakke på paraden. Ikke det helt store udbytte, men et par gode jagtaftener for
de, der valgte at deltage.
Der har også været afholdt drivjagter i oktober, november og december, hvor den sidste var forbeholdt primært
nyjægere. I januar er der trykjagter for bestyrelsen og arbejdsgruppen, og her har jeg -efter at vi har haft et par
år med afprøvninger af jagtafviklingen - bedt om at få dette taget op på det næstkommende bestyrelsesmøde, så
menige medlemmer fra de 4 kommuners jagtforening også kan få muligheder for riffeljagt derude.
Jeg vil ikke sige så meget mere omkring det, men vil gerne opfordre jer til at tage med til generalforsamlingen i
Randers Naturcenter den 21. april og give jeres meninger tilkende. Mødet bliver annonceret i Jæger og på jægerforbundets hjemmeside.
I 2019 deltog vi igen i Hestemarkedet i Bjerringbro efter henvendelse fra Ernst Hansen, formand for Bjerringbro
og Omegns Jagtforening. Vi havde som bekendt ikke deltaget i 2018. Jens Kr. og jeg deltog i et enkelt planlægningsmøde for at bidrage med den erfaring, vi allerede havde, men jeg må også sige, at de lokale foreninger i
Bjerringbro virkelig havde taget teten, og der var en utrolig fin opbakning til afviklingen fra de lokale medlemmer. Der var som noget nyt hentet en kunstig ræv og rævegrav op til demonstration af gravhundetræning fra
Vester Vedsted nede ved Ribe, hvilket blev et tilløbsstykke. Det eneste negative, man kunne sige om dagen, var,
at vejret ikke var med arrangementet, for det regnede hele formiddagen, men det blev trods alt lidt bedre hen af
dagen.

I 2020 har vi haft 3 ganske konstruktive møder i Hjortevildtsgruppen Midtjylland. Der er mange holdninger til og
meninger om tingene, men det man virkelig kan savne derfra, er nogle mødereferatet, hvilket jeg har efterlyst.
Jeg har bedt om også at deltage i de møder, der bliver holdt med lodsejere og laug, da jeg gerne vil have tættere
kendskab til deres holdninger. De kan ofte være svære at komme i kontakt med.
Jakob Boni Jakobsen har valgt at trække sig som formand for hjortevildtsgruppen Vestjylland i slutningen af oktober 2019. Han havde bedt om at få etableret en backing gruppe, og vi har haft 2 repræsentanter fra Viborg Kommune siddende i gruppen. Den ene er John Lund, som sidder i Jægerrådet og i bestyrelsen for Stoholm og Omegns
Jagtforening, og den anden er Knud Callesen, som er formand for Finderup Jagtforening. Jeg har selv deltaget i et
møde derude, og her var der også en god tone og en positiv debat.
Da han har trukket sig, mangler vi igen en kandidat til posten som formand for Hjortevildtsgruppen Vestjylland.
Det vil Jan B. Rasmussen komme nærmere ind på senere i aften.
I Viborg kommune er der p.t. 26 lokalforeninger med i alt 2904 medlemmer iflg. opgørelsen pr. 1. oktober 2019.
Det er en tilbagegang på 36 medlemmer fra 2018.
I årets løb er Kjeldbjerg og Klejtrup Jagtforeninger blevet nedlagt, og Karup Kølvrå Jagtforening er lagt ind under
Flugtskydningscenter Karup.
Vi havde også i 2019 haft indskydning af salonriffel til rågeregulering i henholdsvis Stoholm, Romlund, Ulbjerg og
Bjerringbro og efterfølgende rågeregulering. Bestyrelsen havde udarbejdet nogle fælles retningslinjer og regler
for disse indskydninger, som blev rundsendt inden starten, og reglerne blev mødt af en del kritik og kommentarer. Vi valgte dog at fortsætte perioden ud, da de allerede var rundsendt i stedet for at ændre reglerne midt i perioden. Samtidig blev der lovet, at bestyrelsen vil se på kritikken, inden reglerne bliver udsendt forud for indskydningen i 2020. Det er ikke glemt, og det kommer med som et punkt på næstkommende bestyrelsesmøde.
Hans Ulrik har som bekendt selv ønsket at stoppe med at stå for rågeregulering og de kommunale jagter. Inden
opstarten på rågereguleringen blev der derfor sammensat et nyt team bestående af Per Madsen fra Viborg Kommune til at stå for den praktiske afvikling, Bjørn Jensen til at varetage den administrative del med tilmeldinger
m.v. samt Peter Madsen og Karl Buksti som praktiske hjælpere ved afviklingen. Som vanligt deltager Ejner Møller
ligeledes med at sætte folk på poster på de kommunale jagter. Det er mit helt klare indtryk, at både reguleringerne og jagterne stadig forløber på bedste vis med det nye team.
Der blev ved reguleringerne hen over foråret nedlagt 959 rågeunger. Det er 187 flere end sidste år, hvor der blev
nedlagt 770. Der har været 15 reguleringsdage med ca. 75 personer fra i alt 16 forskellige lokale jagtforeninger.
Det synes jeg er et flot resultat – både med hensyn til antallet, men også det gode samarbejde mellem jagtforeningerne i hele kommunen.
Der har været afholdt 6 kommunale fællesjagter, og her har der både være erfarne jægere og nyjægere med. Der
deltager ca. 25 jægere + ca. 5 hjælpere pr. jagt. Der er nedlagt 10 stk. vildt – 1 sneppe, 5 rådyr, 3 harer og 1 ræv,
hvilket er 7 stykker mindre end sidste år. Bjørn har åbenbart overtaget Ulriks problemer med manglende til- og
frameldinger til jagten, og jeg kan kun endnu engang opfordre til, at man får meldt til og fra som foreskrevet i de
regler, der bliver rundsendt forud for jagterne.
Den 1. november var vores nye skovfoged Rune Rauff Schultz samt en journalist fra Viborg Stift Folkeblad med på
kommunejagten. Formålet var at vise ikke-jægere, hvorfor der blev drevet jagt i skovene, og hvorfor det var gratis for kommunens jægere. Der kom en fin artikel ud af det, hvor Rune beskrev, at jagten var en del af skovdriften
med hensyn til at regulere vildt for bl.a. at værne om skovens planter. Og journalisten gjorde opmærksom på, at
der er mange andre ”sportsgrene”, der også får kommunalt tilskud.
Der er kr. 3.622,75 i kassen. Det er penge, som er indkommet fra jagterne, så der bliver heldigvis også i år til gratis kaffe i dag. Ejner Møller styrer stadig Jægerrådets ikke-eksisterende økonomi med kyndig hånd.
Tak til alle og vin til dem.

Der har været holdt 4 kredsbestyrelsesmøder – heraf 1 hvor koordinatorerne deltog. Kredsmødet i 2019 blev som
noget nyt afholdt på Plexus i Holstebro med brunch i stedet for morgenkaffe og frokost. Det fungerede fint, og
mødet holdes igen i år her. Det er den 15. marts. Vi har i alt 59 delegerede fra Viborg Kommune, og jeg sender
lister over antal delegerede pr. forening ud til formændene. Der er kommet nye elektroniske tilmeldingssystemer,
som formændene for lokalforeningerne skal benytte, men det kommer der også nærmere informationer ud omkring.
Som bekendt har kredsformand Jesper Truelsen valgt at trække sig fra formandsposten midt i en valgperiode, og
det betyder, at der skal vælges en ny for en 2-årig periode. Jan B. Rasmussen, formand for Jægerrådet i Skive,
som også er næstformand, er konstitueret formand indtil den 15. marts, og han har indvilliget i at stille op for
den resterende 2-årige periode, men der kan naturligvis også komme andre kandidater til. Jan er med rundt til
alle jægerrådsårsmøderne i år som fungerende kredsformand.
Jesper Bromerholm har af personlige årsager valgt at stoppe som formand for hornblæserne, og vi har stadig
ikke fået besat posten som jagtstikoordinator, så hvis der er nogen, der er interesseret eller kender nogen, der er,
er man velkommen til at melde tilbage til mig, så de kan blive indstillet og godkendt på kredsårsmødet den 15.
marts.
Jan Adamsen stoppede også som nyjægerkoordinator i 2019, men denne post blev forholdsvis hurtigt genbesat i
efteråret af Freya Askær fra Løgstrup.
Efter et evalueringsmøde med Hjerl Hede er det besluttet ikke længere at afholde Jagt & Mennesker. Jan B. Rasmussen havde planer om at stoppe som formand for Jægerrådet i Skive, og man kunne ikke finde en ny tovholder
for arrangementet internt i kredsbestyrelsen. Desuden går Hjerl Hedes interne primus motor gennem alle årene
Inge-Merete Bøge på efterløn, og derfor blev beslutningen truffet. Der har været mellem 65 og 75 frivillige hjælpere pr. dag hvert år, så det er også mange kræfter, der er brugt på projektet. Jeg vil gerne sige tak til alle dem
fra Viborg Kommune, som igen i år har lagt en masse arbejde i at deltage begge dage.
Kredsen deltog igen på Landsskuet i Herning. Arne Thomsen, formand for Jægerrådet i Herning var overordnet
tovholder, og de forskellige opgaver var blevet fordelt til mindre, primært lokale, grupper. Der var et par småting,
der skal justeres inden deltagelsen i 2020, men generelt forløb arrangementet godt. Arne er fortsat tovholder i
år, og hvis der er nogen, der er interesseret i at byde ind med hjælp, er man meget velkommen.
I år er der som bekendt valg til posten som formand for Danmarks Jægerforbund på repræsentantskabsmødet.
Og lokalt i kreds 2 er der valg til posten som HB-medlem, hvor Norbert Ravnsbæk er på valg. Som det fremgår af
det seneste referat fra kredsbestyrelsesmødet den 14. januar, som ligger på kredsens hjemmeside, bliver Lars
Chr. Rejkær opstillet i Ringkøbing-Skjern kommune, men her er der først møde onsdag den 29. Hvis han bliver
indstillet herfra, og der evt. kommer andre kandidater, vil Skive og Viborg sammen hurtigst muligt indkalde til et
valgmøde med alle de kandidater, der måtte være i spil, så man kan nå at møde dem inden kredsmødet den 15.
marts.
Personligt har jeg brugt en del timer på arbejdet i strukturudvalget, og den 18. september blev der afholdt et fællesmøde for kreds 2 og 3 på Pårup Kro, hvor det samlede forslag blev præsenteret og kunne kommenteres. Officielt blev det afleveret på jægerrådsformandsmødet på Dalum Landbrugsskole den 30. oktober. Herefter er det op
til HB at drive den videre demokratiske proces med dialog og møder med medlemmerne. De har også tilrettet og
revideret, så det endelige forslag, som skal stemmes om, er HB’s endelige forslag. Det vil Norbert komme nærmere ind på under et senere punkt.
I 2019 er der i kredsen også vurderet ansøgninger og uddelt jagtforeningsmidler, som kommer fra jagttegnsafgiften og administreres af Naturstyrelsen. Der er afsat ca. kr. 900.000,- pr. år, hvoraf vi i kreds 2 får ca. kr. 165.000,. I kan finde ansøgningskriterier og -skemaer på hjemmesiden, og jeg kan kun opfordre jer til at få søgt.
Aktiviteter for 2020:
Det grønne Råd: Naturmøde den 20. februar kl. 19.00 – 21.00 Viborg Gymnasium & HF
Indskydning af salonriffel til rågeregulering samt selve rågeregulering

Deltagelse ved Jægerforbundets stand på Landsskuet i Herning 2. - 4. juli (kredsregi).
Fællesjagter i Viborg Kommune
Driv- og trækjagter i Stevnstrup Enge
Fortsættelse af Nørreå-projektet
Formidling af informationer
Grønt Råds opgaver og høringssvar
Eventuelle ad hoc opgaver
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og god opbakning - både arbejdsmæssigt og moralsk!
Tak for ordet
Dirigenten takkede for beretningen og efterspurgte spørgsmål til denne.
Finn Støttrup, Hammershøj Jagtforening spurgte ind til ansøgning om midler til Mårhunderegulering, og hertil
svarede Linda Nielsen, at der vil blive orienteret om dette i beretningen fra Det grønne Råd.
Der var ikke flere spørgsmål, og beretningen blev godkendt med applaus.
Inden beretningen fra Det Grønne Råd præsenterede Jan Rasmussen (JR) sig selv, og til ham var der et spørgsmål
fra Thorbjørn fra Kvols Jagtforening, der ville høre, om der er noget, der ikke fungerer i forbundet eller kredsen
siden både kredsformanden og formanden for Hjortevildtsgruppen havde valgt at trække sig?
Til dette svarede JR, at der havde været forskellige tvister, men at samarbejdet fungerer. Han var også overrasket over Jespers afgang. Der var ikke yderligere spørgsmål til Jan Rasmussen.
Pkt. 2.2) Beretning fra Det Grønne Råd v/Tage Toft (TT).
Der er lavet en ansøgning til Viborg Kommune om kr. 90.000 til bekæmpelsen af mårhunde. Der tænkes bl.a. på
at anskaffe natsigter til de etablerede mårhundekoordinatorer og vildtkameraer. Der vil være 4-5 områder, som
skal stå for reguleringen, og der vil kunne udleveres en startpakke indeholdende natsigte, kamera og fælder.
Der bliver afholdt en temaaften om Naturen i Viborg Kommune. Løber af stablen den 20. februar 2020 kl. 19.00
– 21.00 i Auditoriet på Viborg Gymnasium og HF, Skaldehøjvej 12, Viborg.
Dirigenten efterspurgte spørgsmål til beretningen, og Ivan Jørgensen, Viborg Jagtforening spurgte, om de små
flag, der står rundt om i skovene (på MB stierne) ikke skal fjernes på lige fod med andre gæster i skovene, der
skal rydde op efter sig. TT svarede, at det skulle de selvfølgelig, men at han ikke lige kunne se, hvordan det skulle
gribes an, da der har været en god dialog med cykelklubberne om det at færdes i skovene. Dette har bl.a. betydet, at der ikke har været indberetninger om MB kørsel andre steder end på stierne.
Ivan Jørgensen mente også, at man skulle have fat i kommunen, for hurtigst muligt at få sat gang i regulering på
kommunens arealer.
Der var herefter ikke flere spørgsmål, og beretningen godkendt med applaus.
Pkt. 2.3) Naturpark Viborg v/Jørgen Klaris (JK)
Sidste år var Jørgen Klaris lettere betænkelig ved Naturpark Viborg, og nu er de forskellige brugerråd blevet nedlagt. Det var svært at kommunikere rådene imellem. Der er i stedet nedsat nogle udvalg, men JK har trukket sig
fra disse udvalg og har ikke mere med Naturpark Viborg at gøre.
Dirigenten efterspurgte igen spørgsmål til Jørgen Klaris, men der var ingen.
Linda Nielsen vil gerne gennem Jægerrådet være behjælpelig med at presse kommunen til, at Naturpark Viborg
kommer til at køre fornuftigt igen.
Beretningen godkendt med applaus.
Pkt. 3) Valg af stemmetællere.
HG mente ikke, det var nødvendigt med stemmetællere med mindre, der blev kampvalg til formands- og bestyrelsesposterne.

Pkt. 4) Valg af formand.
På valg er Linda Nielsen, der er villig til genvalg. Der var ingen modkandidater, og Linda Nielsen blev valgt med
applaus.
Pkt. 5) Valg til bestyrelsen.
På valg var Tage Toft og Jens Kr. Hedegaard, der begge var villige til genvalg. De blev begge foreslået af Linda.
Der var heller ikke her nogen modkandidater, og begge blev valgt med applaus.
På valg var også Jan Thostrup, der ikke genopstillede. Linda Nielsen foreslog Jaime Lauritsen, der pt sidder som
suppleant. Ingen andre kandidater, og Jaime blev derfor valgt ind i bestyrelsen.
Pkt. 6) Valg af suppleanter.
På valg var Kim Kiilerich, der var villig til genvalg. Valgt som 1. suppleant med applaus.
Dirigenten og Linda efterlyste herefter en kandidat til den anden post som suppleant, og efter lidt tøven meldte
Lars Henrik Pedersen fra Sahl-Gullev Jagtforening sit kandidatur. Han blev valgt som 2. suppleant med applaus.
Pkt. 7) Indstilling af kandidater til hovedbestyrelsen.
Norbert Ravnsbæk er på valg og villig til genvalg. Linda oplyste, at Lars Chr. Rejkjær fra Ringkøbing-Skjern Jægerråd ville blive opstillet her den 29. februar, og hvis han blev indstillet der, ville der blive afholdt valgmøder med
ham og Norbert, som allerede er opstillet i 3 andre kommuner (Holstebro, Lemvig og Ikast-Brande). Der blev derfor ikke indstillet kandidater fra Viborg.
Pkt. 8) Delegerede til repræsentantskabsmødet i Vingsted den 20. juni 2020.
Bestyrelsen har forlods 5 pladser samt formanden, og følgende foreninger takkede JA til at deltage:
Sahl-Gullev Jagtforening, Stoholm Jagtforening, Viborg Jagtforening og Bjerringbro og Omegns Jagtforening.
Følgende foreninger takkede JA til posten som suppleant ved evt. frafald:
Asmild-Tapdrup Jagtforening, Gudenådalens Jagtforening og Frederiks Jagtforening.
Pkt. 9) Indkomne forslag.
Der er ikke indsendt/modtaget forslag.
Pkt. 10) Debat omkring det nye Strukturforslag.
Norbert Ravnsbæk (NR) fremlagde diverse slides med strukturen i dag og Forbundets oplæg til en ny struktur.
Efter præsentationen var der en god og livlig debat med mange tilkendegivelser om økonomi, medlemskaber
markedsføring af DJ m.m..
Pkt. 11) Orientering fra medlem af hovedbestyrelsen, Norbert Ravnsbæk.
Norbert takkede Jan Rasmussen for hurtigt at tiltræde posten som konstitueret formand.
Orientering om trækvildt – gæs, dykænder, hvor DJ er lidt presset af andre organisationer som DOF, DN m.fl..
Medlemsudviklingen er faldende. Der er stor forskel på antal jagttegnsløser og medlemmer af DJ.
Gennemsnitsalderen på den danske jæger er ca. 55 år.
Thorbjørn, Kvols Jagtforening orienterede om, at han som jagttegnslærer modtog kursistmapper fra DJ, og at det
bestemt ikke er det bedste materiale at udlevere til nye potentielle medlemmer af DJ. Forældet materiale.
NR tog dette ad notam.
Hjorteforvaltningen har taget meget tid, og der er pt ikke nogen reel løsning.
Jørgen Klaris, Asmild Tapdrup Jagtforening, spurgte ind til økonomien og antal medlemmer. Med den nye struktur, hvor er lokalforeningerne? Der er i dag rigtig mange små lokale foreninger, der kører på meget lavt blus mht.
arrangementer. Få foreningerne til at lave samarbejde. Norbert svarede, at det er foreningerne, der selv skal arbejde for bedre samarbejde, det kan ikke komme fra DJ.
Thorbjørn, Kvols Jagtforening spurgte, om der er mange passive-/støttemedlemmer. Tror ikke, vi får flere medlemmer ved at lægge foreningerne sammen.

Kim Kiilerich, tidl. Karup-Kølvrå Jagtforening, nu Flugtskydningscenter Karup: Selv om vi havde mange tilbud i
Karup-Kølvrå jagtforening, kom der ingen medlemmer til arrangementerne bl.a. begrundet i kontingentet til DJ.
Ville hellere nøjes med at kunne støtte den lokale forening (= ej medlem af DJ).
Til dette spurgte Tage Toft, om ikke Kim syntes, det er bedre, at de er medlem af DJ, hvortil Kim svarede nej.
Aage Steffensen, Sparkær-Mønsted Jagtforening syntes bestemt ikke, vi skal have støttemedlemmer. Alle burde
være medlem af DJ.
Ole Nielsen, Hammershøj Jagtforening spurgte, hvordan man skulle forstå dette med arealbegrænsning (Hjortevildt). Norbert svarede, at det ved han ganske enkelt ikke og ved ikke, om der er nogen, der helt klart ved, hvilken betydning det kan få ved f.eks. flere jagtlejere på flere ejendomme, arealer fordelt på flere ejendomme
o.s.v.
Jaime Lorentsen syntes, at respekten for andre manglede i personalesagen, og hvorfor er spørgsmålet om direkte valg ikke med i oplægget om ny struktur fra DJ?
Norbert svarede hertil, at han bestemt ikke var stolt af personalesagen. Han går ind for ur-afstemning.
Pkt. 12) Eventuelt.
Ernst Hansen, Bjerringbro og Omegns Jagtforening mindede om, at der er indkaldt til møde med hundeinstruktører om Viborg Kommune Mesterskab.
Jens Skjøtt, Vinkel jagtforening spurgte, om der er andre, der har oplevet/set rådyr med rådyrsyge.
Der var flere, der havde set rådyr i området med rådyrsyge.
Finn Støttrup oplyste, at de sælger mårhundefælder til kr. 550/stk. samt foderrør til baitpladser.
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten Henning Gundelund for god ro og orden og erklærede mødet for afsluttet.
Linda takkede også for mødet og det pæne fremmøde.

Referent Jan Thostrup

