
Jægerrådsmåde d. 26-02-20 

Punkt 1: Konstituering af: 

Næstformand Jesper Mauritzen – ønsker genvalg  

Sekretær Jens Fuglsang – ønsker genvalg  

Grønråds medlem Ole Rønnow – Ønsker genvalg  

De forskellige er valgt  

 

Punkt 2: Orientering fra formanden  

Hjortevildtsgruppen: 

Jacob Boni er trådt af grundet uoverensstemmelser. Det nye medlem bliver holdt lidt hen, da man 

ønsker at forventningsafstemme med de forskellige parter. Dette sker da man ønsker at favne fagligt 

bredere end bare at diskutere jagtider på forskelligt hjortevildt.  

Leif Filsø er udnævnt som midlertidigt medlem af gruppen for at samle information hjem til 

jægerrådet. 

 

Kredsmødet  

Der vil komme en ny vejledning ud på mail omkring tilmelding da den første ikke var endegyldig. 

Der er valg til ny formand da Jesper Truelsen trådte af halvvejs inde i sin periode. Jan B. 

Rasmussen er blevet opstillet for at færdiggøre denne periode. 

Valg til hovedbestyrelse 

2 opstiller 

Norbert Ravnsbæk – ønsker genvalg  

Lars Kristian Rejkjær  

Der er opstillingsmøde i Aulum d. 12-03-20 imellem de to parter 

 

Repræsentantskabet  

Der er fyldt på alle 8 pladser  

Der er valg til ny formand. 

Claus Lind – Ønsker genvalg  

 

Landskuet  



Der vil blive afholdt et møde d.? for at uddelegere forskellige opgaver/ aktiviteter til landskuet. Der 

bliver opfordret til et par arbejdsomme, dog hyggelige dage i fællesskab. 

 

Mårhunderegulering  

Herning kommune har givet 50.000 til Herning Jægerråd til regulering af mårhunde. Dette betyder 

at der vil være 1 kamera til rådighed  

Der er møde i naturstyrelsen Man. d. 02-03-20 omkring regulering på deres arealer. 

Kan man lave en samlet folder med oplysninger omkring mårhunderegulering. 

Der skal søges mange tilladelser for ikke at overtræde loven. 

 

Punkt 3: Orientering fra Grønt råd 

 

Der er forskellige møder i grøn 

48 okkerbassiner i Herning kommune det koster 600.000 for at tømme disse. Gør man dette, hvert 5 

år kan man bruge vandet på landbrugsjord. 

Hvad vil Joan Hansen prioritere vildtforvaltningen i Hernings budget  

Der er blevet budgetteret med 3. mio. til mountainbikeruter. Kan man imødegå et kompromis som 

tilgodeser jægernes interesser en smule, i forhold til disse ruter. 

 Problemet er at man tapetserer skoven med ruter og ikke holder sig til få ruter. 

Det er klogt at det er kommunes ansvar at skilte med jagt. Der skal skiltes utrolig godt 

ellers vil der være folk altid. 

 Mountainbikere er individuelle motionister og er uorganiserede. 

 Når der er kommet ruter, forsvinder vildtet. 

Hvorfor skal jægere betale kassen, når der bliver bygget shelters, ruter og andre 

faciliteter, som er åbne for alle. Hvor er retfærdigheden? 

Faldskærmsudspring forstyrrer vildtet. Kan man imødegå et kompromis som tilgodeser jægernes 

interesser en smule, i forhold til disse aktiviteter. 

 Man kan tydeligt høre dragten på udspringerne. 

 Flyvemaskinen larmer helt vildt meget. Kan man ikke dæmpe lyden noget bedre? 

 Vildtet vænner sig til larmen. 

Der er ønske om at være bedre informeret omkring friluftsrådet. 



Det er en udfordring at finde engagerede folk som er ud holdne nok til at opnå resultater i forhold til 

mårhund. 

Meld endelig ind hvis man har noget input. 

Punkt 4: Organisering af mårhundereguleringen 

Kommunen skal have ros for at bevillige de 50.000 kr.  

Der er blevet hentet tilbud hjem på vildtkamera fra Korsholm. Kameraet koster 2495,- eks moms 

uden simkort pr. stk.  

Der er blevet hentet tilbud hjem fra land og fritid. Kameraet koster 1600,- pr stk. Denne model kan 

både sende mms. og e-mail på samme tid. 

Der er også blevet hentet tilbud på større batterier og tilhørende ledninger, for ikke at skulle skifte 

mindre batterier konstant. 

Fælder bliver lavet nede ved en minkfarm i Si. 48x48 koster 800,- og hvalpefælder til 150,- stk 

Alle foreninger kan få et kamera, batteri, en stor fælde og nogle mindre fælder. 

Skal der oprettes en mårhunde aktionsgruppe, som en gang imellem mødes og udveksler erfaringer 

og ideer. Dette kan øge succesraten af nedlagte mårhunde. 

Der er en mårhundegruppe på Facebook omkring Herning, som man kunne bruge som motivation. 

Man ser gerne at man snakker sammen i de forskellige foreninger omkring interessegrundlaget for, 

hver forening. Arne vil gå videre med at lave forskellige tilbud på udstyrspakker. 

Er der mulighed for at udnytte rørfælder noget mere? Disse virker mere effektive på rovdyr da de 

ønsker at gå i huller. Der er stor forskel på succesen, men når de virker VIRKER de. Kan man finde 

nogen med erfaring i dette som kan fortælle om dette. Der skal stadig videoovervåges. 

Mårhunde er meget rutine-faste dyr, skal man fodre og tjekke kameraer skal det ske efter en fast 

plan.  

De fleste af de indmeldte 49 er blevet aflivet med skud. Der er overvejende mere held med at skyde 

mårhundene, i stedet for at fange dem i fælder.  

Mårhundene vænner sig til duften af den samme person. Kommer der en ny man er dyrene væk. 

En mårhunde gruppe skal have styring, og det skal være frivilligt. 

Arne, Hugo og Knud Erik vil gerne være tovholdere i starten, de ser gerne at foreningerne melder 

ind og finder folk indenfor den nærme fremtid.  

Der skal være effektivitet når man melder til, da man til næste år skal fremlægge et godt årsresultat 

for kommunen. På den måde kan man få bevilliget flere midler.  

Dem som nedlægger flest mårhunde, bør have førsteret til nye midler. 



Skal man ikke invitere DOF og DN til orienteringsmødet, da de også er interesserede i at passe på 

det hjemmehørende vildt. Problemet er at bestyrelsen er på Sjælland og de derfor ikke anser 

mårhunden som et større problem. 

De fælder som vil blive købt ind er rettet til tidligere efter erfaringer, med andre fælder. 

Der skal satses mere på kameraer i stedet for fælder. Der skal være en fældebank som man kan 

hente fælder løbende. 

Der er mulighed for at får kameraer som ikke kører over sim kort. 

Punkt 5: Indkomne forslag 

 

Punkt 6: Næste møde  

Der vil blive indkaldt til et orienteringsmøde om mårhund 

Punkt 7: EVT. 

Der er ingenting til eventuelt. 


