
Årsmøde i Herning Jægerråd d. 28.01.2020 

1. Valg af dirigent. 

Peter Kjær er valgt 

2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke. 

Formand Arne Thomsen 

Medlemstallet er steget en lille smule det sidste år, på en generelt faldende skare af 

medlemmer. Mindre medlemmer betyder mindre politisk slagkraft og økonomi. 

Jagtleje af kommunen har problemer i forhold til pris og restriktioner. De enkelte 

aftaler er forhandlet på plads, disse er meget individuelle da jagten er meget 

forskellig. 

Mårhundemødet i Kibæk er gået fint. Der var to eksperter til stede som gav 

information om materialer og tekniker til regulering. Der blev bevilliget 15000,- kr. 

af Herning kommunen, som blev brugt på 7 kameraer. Disse er blevet brugt til at 

nedlægge 49 mårhunde. Dog ser Herning jæger åd gerne at der sættes ca. 3 gange 

så mange midler af til materialer til alle Hernings 18 Jagtforeninger  

Kredsformand Jesper Truelsen stoppede til jul og Jacob Boni stoppede i efteråret. 

Derfor skal to nye mandater opstilles. Disse kommer til efterretning i 

kredsbestyrelsen. Grundet tidligere konflikter i hjortevildtsrådet er det vigtigt at det 

er den rette mand som kommer på posten. 

Rågeruleringen er gået rigtig godt da der er blevet skudt 1579 rågeunger denne 

sæson. 

Knudmosejagten har været meget våd, men ikke desto mindre var der gåpåmod fra 

de forskellige jægere. Der blevet nedlagt en rigtig fin mængde vildt i 72 skud. Selvom 

der var fint med vildt på paraden var der endnu mere vildt tilbage i skoven.  

Landskuet er igen godt oppe og køre i jægerforbundsregi. Arne har sagt at han gerne 

ville være tovholder for projektet. En stor tak går til Jan Rasmussen som har hjulpet 

meget. 

Kommende aktiviteter  

Kredsmøde 15.03.20 i Idom 

Repræsentantskabsmødet 20.07.20 i Vingsted  



Jagtforeningsformanden tilmelder foreningens delegerede til Arne med følgende 

oplysninger: 

Jagtforening  

Deltagers navn  

Medlemsnummer  

Mobilnummer  

Mail adresse 

 

 

Grønt råd 

Nationalparken er hindret af de lokale lodsejere. 100 er med, 100 ved ikke rigtigt og 

10 vil ikke. De 10 står desværre for 46%.   

Åbent landbrug var besøgt af 1500 mennesker og de var alle glade. 

Jagtlejen skal aftales videre med Joan Hansen 

Ringkøbing Skjern og brugt 4100,- kr. pr mårhund når de sætter en timeløn på 110,- 

og en km. Pris på 3,25,-  

Tak til Arne og Morten Sinding for hjælp 

Hundeudvalg 

Der er 40 deltagere på kommunens arealer, der er set lidt fasaner og agerhøns, men 

ikke i nærheden af mængden af krager og skader. 

40 tons hvede til fodring 

Der bliver købt frø for 20.000 om året  

Vil man vide mere kan man kigge på www.Faunastriber.dk 

Der må gerne komme flere vildtstriber 

 

3. Valg af Formand (udgår) 



Der er 3 år tilbage af den løbende periode. Der kan muligvis ske en ændring 

vedrørende den nye struktur. 

 

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen er Foreningernes repræsentanter. En Formand, grøntråds repræsentant 

og to fra hundeudvalget. 

 

5. indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. 

Norbert ønsker genvalg 

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 

Der er 8 pladser til Herning kommune efter først til mølle-princippet. 

 

7. Indkomne forslag 

Forslag til arealkrav. 

Jægerrådet tilkendegiver holdning til arealkrav i forhold til hjortevildtforvaltning. 

27 har Stemt 

Ja: 10 

Nej: 10 

Blank: 7 

 

8. Evt. 

Huntivo Jagtapp til åbent brug  

 

Jan B. Rasmussen fortæller kort om sig selv. Omkring hvordan at hans kærlighedsliv 

og jagtinteresser gik ind over hinanden, og om hvad han har brugt sin tid på i 

forbundet. Han stiller op til posten som Kredsformand med opbakning fra Norbert 

Ravnsbæk. 



Kandidater til hjortevildtsrådet må meget gerne indsendes inden d. 10 feb. Da der 

her er HB møde.  

 

 

 

 

 


