
  
Jægerrådet Viborg  

Referat bestyrelsesmøde 06. august 2020 på Sdr. Mølle  

Tilstede: Jens Kr. Hedegaard, Tage Toft, Lars Henrik Pedersen og Linda Nielsen       

Afbud fra: Jaime Würtz, Knud Erik Jensen, John Lund, Kim Killerich og Per Fisker 

Pkt. 1) Godkendelse af referatet fra foregående møde  

Underskrivning af referat udsat til næste møde pga. de mange fraværende. 

 

Pkt. 2) Situationen i Jægerrådet.  

a) Kort orientering fra Kredsen.  

Der er afholdt kredsbestyrelsesmøde og efterfølgende møde med koordinatorerne den 3. marts i Aulum. På 

mødet blev der bl.a. bevilliget ca. 50% af de 170.000,-, som kredsen har til uddeling af jagtforeningsmidler. Der 

er 2 ansøgningsrunder, og man valgte at gemme resten til sidste runde. Der skulle have være afholdt valgmøde 

mellem de to HB-kandidater samt kredsmøde den 15. marts, men begge dele blev aflyst pga. Covid-19 nedluk-

ningen.  

Det første kredsmøde herefter var den 9. juni i Aulum, og her var indkommet 10 ansøgninger, og resten af belø-

bet blev uddelt. Samtidig blev det besluttet, at man går tilbage til kun at have 1 ansøgningsrunde, da det er 

yderst vanskeligt at administrere med 2 runder.  

Jægerforbundet har åbnet mulighed for, at man kunne bestille Team-møder online til f.eks. bestyrelsesmøder, 

men Linda har ikke ment, at det var nødvendigt. Man har klaret sig med telefon og mailkorrespondance under 

nedlukningen.  

b) Hjortevildtsformand   

Leif Filsø, formand for Holstebro Jægerråd har været indstillet som midlertidig hjortevildtsformanden i Vestjyl-

land efter Jakob Boni trådte tilbage i efteråret. Der skal på bestyrelsesmødet i Aulum den 11. august vælges, 

hvem af de 2 kandidater (Leif Filsø, Holstebro eller Jan Furer Madsen, Ringkøbing-Skjern), der skal indstilles og 

vælges af hovedbestyrelsen.  

c) Valgmøder – HB medlem og formand for DJ 

Der afholdes valgmøde mellem Lars Chr. Rejkær, Ringkøbing-Skjern og nuværende HB-medlem Norbert Ravns-

bæk den 11. august i Aulum kl. 19.00. 

Der afholdes valgmøder mellem Jesper Lindegaard og Claus Lind Christensen den 18. august i Billund og 20. 

august i Års, hvilket dog senere er ændret til den 26. august.  

d) Diverse 

Årsmødet i Stevnstrup Enge, som skulle have været afholdt i april, blev ligeledes udsat. Der er bestyrelsesmøde i 

Randers Naturcenter den 19. august, og herefter forventes der at blive fastsat en ny dato. Datoer for drivjagter 

er fastsat og ligeledes uger for trækjagten.  

Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft).  

Der afholdes udflugt i Det grønne Råd i september, hvor man skal rundt og besigtige diverse lokaliteter. Der vil 

komme et nyt rul omkring Natura 2000-områderne, og her arbejder Viborg sammen med Skive Kommune, da 

man har fælles områder, kommunerne grænser op til.  

Pkt. 4) Status på mårhundeprojektet 

Jægerrådet har fået bevilliget kr. 50.000,- fra Viborg Kommune. Midlerne er udbetalt, og administreres gennem 

kasserer Ejner Møllers kyndige økonomistyring. Der har været en del opstartsvanskeligheder pga. nedlukningen 



af samfundet, men der er nu nedsat 3 områder i kommunen med hver en overordnet person, som er ansvarlig 

for udstyr og afrapportering til Tage Toft, som samlet skal afrapportere til Viborg Kommune. De 3 områdele-

dere er fordelt på Roum, Bjerringbro og Tjele området. Den vestlige del er i forvejen godt dækket ind af alle-

rede eksisterende mårhundegrupper.  

Der er pt. indkøbt 18 kameraer og en masse fælder. DOF har givet et tilskud på kr. 1.000,- til indkøb af batterier 

til kameraerne. Man er gået bort fra natsigter, da det er yderst besværligt med hensyn til tilladelser.  

Bestyrelsen var enige om, at der skal sendes mere fyldestgørende information om regler for bl.a. udlån af ud-

styr, kontaktpersoner og afrapportering til alle foreningsformænd i kommunen, som skal informere ud til deres 

medlemmer, da der er en del forvirring omkring projektet.  

 

Pkt. 5) Evaluering af rågeregulering    

Pga. corona-nedlukningen kunne den sædvanlige indskydning af salonriffel ikke gennemføres, og man valgte 

derfor at anvende listerne fra 2019 plus de få, der havde nået at indskyde inden 11. marts.  

Det har fungeret fint, og der er nedlagt 1115 rågeunger på 16 reguleringsjagter på 19 lokaliteter med ca. 75 

deltagere, så det må på alle måder siges at være et flot resultat. Det er fungeret upåklageligt med regulerings-

teamet, som også havde fornøjelse at have journalist Christian Lang Jensen fra Jæger med den 1. juni, og han 

vil herefter bringe den gode historie omkring samarbejdet med Viborg Kommune omkring rågeregulering i Jæ-

ger.   

Pkt. 6) Nedlægning af Viborg Jægernes Fællesudvalg   

På Viborg Jægernes Fællesudvalgs årsmøde den 10. marts blev det besluttet at nedlægge foreningen pr. 1. no-

vember 2020, da man har sponsorater på hjemmesiden, der udløber på dette tidspunkt.  

Linda indkalder samtlige jagtforeningsformænd i Viborg Kommune for at få en drøftelse om, hvordan man evt. 

kan/skal videreføre de aktiviteter, der har været afholdt i udvalget. Det drejer sig bl.a. om venskabsskydning, 

hundeprøver, udflugter og diverse foredrag. Dette vil så evt. kunne foregå i regi af/under Viborg Jægerråd og 

for alle kommunens jagtforeninger og ikke kun de nuværende 9 under udvalget. Mødet vil blive forsøgt afholdt 

ultimo september.  

Pkt. 7) Regulering af duer i Viborg midtby 

Linda har fået en henvendelse om gener af duer i en baggård i midtbyen. Linda kontakter Per Madsen og Bjørn 

Jensen og aftaler nærmere.  

Pkt. 8) Efterårets jagter i Viborg Kommune  

Linda kontakter Per Madsen, som plejer at fastsætte jagtdatoerne sammen med skovfogeden.  

 Pkt. 9) Opfølgning på opgaver fra forrige møde    

Ingen udestående opgaver.  

 

Pkt. 10) Eventuelt    

Niels Møller Kristensen, Asmild-Tapdrup Jagtforening erstatter Jens Chr. Hedegaard ved repræsentantskabsmø-

det den 19. september i Vingsted, da Jens Chr. har meldt afbud. Delegerede godkendes på kredsmødet.  

 

Pkt. 10) Næste møde 

Aftales ikke, da forholdsvis få bestyrelsesmedlemmer var tilstede. Linda indkalder senere.      

 

Referent Linda Nielsen   


