
                                                 HB-valg, kreds 4.  August 2020.   

  Jens Venø Kjellerup  

- Alder: 54 år  

- Bopæl: Bredsten ved Vejle  

- Civil job: Skovfoged   

- HB-medlem for kreds 4 siden 2012.   

- Kontaktdata: mobil 24229544 og jvk@jaegerne.dk 

 

Hovedarbejdsområde i HB til dato:  

Markvildtindsatsen, invasive rovpattedyr, udsætning af fjervildt mv. Ovenstående bl.a. i samarbejde med 

Miljøstyrelsen, Landbrug & Fødevare, Bæredygtig Jagt, Dof og DN m.fl. 

 

De væsentlige interne arbejdsområder de næste 4 år vil, blandt andet, være:   

Ny struktur:  

Gradvis implementering af ny struktur i Jægerforbundet, i et tempo der passer, kredse, Jægerråd, og 

foreninger/medlemmer.  Væsentligt i denne forbindelse er at foreninger, jægerråd og kredse i højere grad 

sættes fri til at organisere sig. Dette indebærer, hvis man ønsker det, øget økonomisk selvstyre. 

 

Nye medlemmer og nye måder at organisere sig på: 

Vi skal kunne rumme moderne jægere der ikke nødvendigvis er rundet af samme baggrund som vi andre. 

Vi skal være åbne for nye måder at organisere arbejdet på og acceptere at det ikke nødvendigvis passer ind 

i de gammelkendte rammer. Et eksempel mårhundeindsatsen organiseret gennem Facebook grupper. 

 

Udvikling af Jægerforbundets økonomiske grundlag:  

Vi skal udvikle os i en retning der gør os mindre afhængighed af kontingentindtægter. Der skal findes andre 

kilder til finansiering. Jeg forventer en slankere organisation med nye måder at organiserer arbejdet på. 

Gerne nye medlemstyper og lavere kontingent.   

Vi har brug for i øget omfang at vende blikket indad mod vores egen organisation og hvordan vi 

samarbejder og bruger ressourcerne bedst. 

Et stærk Jægerforbund er den bedste garanti for at sikre jagtudøvelsen for fremtiden. 

 

Med de nuværende politiske vinde skal vi forvente at skulle forklare hvorfor vi går på jagt – i visse tilfælde 

endda forsvare jagten. 

  



Det bedste forsvar for jagt sker gennem:  

- Udøvelse af godt jægerhåndværk med høj jagtetik.  

- God formidling af jagt- ikke mindst til de unge.  

- Branding af jagt som en aktivitet der understøtter moderne naturforvaltning.  

Hvad kræver det af os?  

Vi skal følge med tiden – samfundet, som vi er en del af, ændrer sig hastigt. 

Klimaet ændrer sig 

Teknologierne ændrer sig 

Landskabet ændrer sig, nogle vildtarter går frem – nogle går tilbage 

Bosætningen ændrer sig, landmænd, fiskere og jægere udgør et mindretal, vi skal udøve vores aktiviteter 

på flertallets præmisser. Et flertal der bor i byerne. 

Der er accept af jagt – men der stilles stadig større krav til måden den udføres på. 

Vi bliver nødt til at erkende, at ikke alt det vi laver som jægere er ok. Vi har en del ”ømme tæer” 

To eksempler er: 

Forvaltning af hjortevildt. 

Vi har ikke formået at løse opgaven med rigtig forvaltning af de voksende bestande. Vi har taget for stort 

ansvar politisk set. Land og skovbrug slipper for let udenom.  En stor del af løsningen tager udgangspunkt 

ved den enkelte lodsejer og bedrift. Landbruget kan løse meget selv.  

Men den store fokusering på ”horn”, og de dårligdomme det fører med sig, er jægerne selv skyld i. 

Udsætning af fjervildt 

Der foregår for meget der er ulovligt og for meget der er dårligt håndværk. Der er brodne kar i alle lejre. 

Der udsættes for mange ænder, der indberettes ikke jf. loven, der udsættes om morgenen forud for 

hundeprøver osv. Der importeres fasaner ulovligt fra Polen og Frankrig. Der fifles med importdokumenter 

og moms og skat.  

Det skal der ryddes op i dette ellers forsvinder udsætningen som ellers er en del af dansk jagtkultur. 

Vi må hver især starte med os selv og tage ansvar for hvad vi gør og hvem vi omgås. 

I øvrigt mener jeg: 

 Der er ikke noget alternativ til samarbejde med de øvrige organisationer i Vildtforvaltningsrådet 

 Der er ikke noget alternativ til faktabaseret natur og vildtforvaltning, heller ikke selv om vi i 

øjeblikket har tabt nogle kampe. 

 Jægerne skal bidrage meget mere med indberetning om vildtet - både det levende og det nedlagte. 

 Med det nuværende politiske klima skal vi ikke regne med at få noget foræret! 

 Det er bydende nødvendigt at vi står sammen. 

 

Jeg glæder mig til en ny HB-periode. 

Jens Venø Kjellerup. 


