
Referat af møde i Jægerrådet Jammerbugt Kommune 
den 

16. juni 2020 

Tilstede:  Peter Holm, Leif Højbjerg. Poul Stensbek Pedersen, Henning Kiil,, Leif Kjeldgaard, Rolf Christensen, 
Jesper Pallesen, Søren Drustrup, Lars Christensen.  
 

Godkendelse af referat 
Ingen bemærkninger 

Konstituering af bestyrelsen 
Næstformand                            Henning Kiil 
Sekretær                                     Poul Stensbek Pedersen 
Grønt Råds Repræsentant       Lars Christensen 
 
Formandens Beretning 
Peter Holm forklarede, at pga Corona har det ikke været muligt at lave et møde før nu.  Der var lagt op til at 
mødes over TEAMS, men der var tekniske problemer. 
Der har været et kredsmøde i februar måned, hvor der dog ikke er meget er at berette, da det primært 
drejede sig om at planlægge kredsmøde m.v. 
Der har i denne uge været kredsmøde, og der afholdes årsmøde den 6. august 2020 i Brovst. Der er 
repræsentantskabsmøde den 19. september. Der bliver møde for de delegerede den 7. september. 
Grethe Jakobsen er på valg og er villig til genvalg. 
Der kommer nye jagttider på hjortevildt i 2022. Der bliver et offentligt møde om hjortevildt i september 
måned. 
Der er ønske om at alle jagttider bliver forhandlet det samme år for alle arter. 

Der er god økonomi i kredsen. 

Leif Bach fortalte at der skal være ny direktør i Jægerforbundet. I hovedbestyrelsen har der været en del 
virtuelle møder, hvor det er gået rigtigt godt. Fremad vil man derfor i et vist omfang mødes virtuelt. 

Man planlægger at nedsætte en råvildtgruppe, da der er megen focus på hvordan vi forvalter råvildtet. 
Måske skal der være lokale råvildtgrupper, da populationen og forvaltningen er meget forskelligt over hele 
landet. 

Det blev oplyst at Ditte Svendsen stopper som skovridder i Naturstyrelsen Thy per 1. september 2020. 

 
Grønt Råds Beretning 
Lars Kristensen orienterede om afholdte møder. Man vil lave en sti ud til den Hvide Sten i Vildmosen. 
Der har været ønske om at få overblik over hvilke arealer kommunen ejer – med henblik på jagt. 

 

Jagttidsforhandlinger  
Udgangspunktet var at der skulle komme input til kredssbestyrelsen om hvordan jægerrådene ønsker 
jagttiderne, og at kredsen kunne viderebringe dette til HB. 



Mårhundeprojekt 
Der har været ansøgt ved SE Fonden om tilskud til mårhundebekæmpelse. De ville dog ikke give tilskud til 
dette. 
Poul Stensbek Pedersen orienterede om, at man har forsøgt at arrangere et kursus i 
mårhundebekæmpelsen i den vestlige del af kommunen i marts måned 2020. Det blev aflyst pga Corona. 
Det forsøges igen i september måned 2020. 

 

Aktiviteter i jægerrådet 
Der var forslag om besøg på Kalø i foråret 2020. Dette blev aflyst pga Corona. Dette flyttes til foråret 2021. 
 

Skydecenter Østerild 
Der var berammet et møde om projektet med skydecenteret i Østerild i foråret, men pga Corona blev det 
aflyst 

 

Kommunemesterskab for hunde 
Der bliver Jægerforbundets apporteringsprøve i august i Saltum 
 

 
Næste møde 
Peter Holm indkalder til møde når det er relevant. 
 

Coronakrisen 
Alle aktiviteter blev stoppet. 

 
Eventuelt 
Der er Jægerfora med Naturstyrelsen Thy 1. juli. Poul Stensbek Pedersen repræsenterer Jægerrådet. 
Deltagerne er positive overfor at lave virtuelle møder fremover, hvis der er noget som haster og der ikke er 
flere punkter. 
Ingen øvrige bemærkninger 

 

Referent: Poul Stensbek Pedersen 

 


