
JÆGERRÅD  HERNING 
 

 
 

 
 

   Formand  
   Arne Thomsen 
   Klintebakken 68 
   6933 Kibæk 
   Mobil 20 12 02 10 
   Mail   Thomsen@dansoe.dk 
 

 

  

 

Referat af Jægerrådsmøde 22.10.2020 
 
Dagsorden: 
1 Orientering (Generelt) v/ Formand Arne Thomsen 
2 Orientering og drøftelse af situationen i Kredsbestyrelsen 
3 Orientering v/ Grøntråds medlem Ole Rønnow 
4 Oplæg og drøftelse af evt. Jægerfestival i 2021 v/ Ole Rønnow 
 
 
Referat: 
16 af Jægerrådets 22 medlemmer deltog i mødet. 
 
Ad. 1.  
Rågereguleringen 2020. der deltog 53 jægere, og der blev skudt 
1752 rågeunger. 
Mårhunderegulering. Jægerråder fil et tilskud på Kr. 50.000,- fra 
Herning Kommune. Pengene blev investeret i vildtkameraer og 
fælder. Alle 18 jagtforeninger i Herning Kommune er tilbudt et sæt 
bestående af et vildtkamera, én voksen og 6-7 hvalpefælder. 
Ultimo august var der fanget eller skudt 77 mårhunde ifm. det udle-
verede materiel. Pr. d.d. er vi på ca. 100 ”nedlagte” mårhunde. 
Knudmosejagten. Arrangementet er ændret pga. corona situationen, 
og bliver måske helt aflyst hvis forsamlingsloftet ændres til 20 eller 
måske 10 personer. 
 
Ad. 2. 
Formanden orienterede om situationen i kredsbestyrelsen i Kreds 2, 
hvor 5 kredsbestyrelsesmedlemmer har deponeret deres mandat. 
Der blev udleveret et eksemplar af pressemeddelelsen vedr. udpeg-
ning af to nye hjortevildtsgruppe-formænd og af én ressourceperson 
til DJ´s hjorteudvalg, og et eksemplar af Torben Schulz Jensen´s 
uddybende forklaring på udnævnelsen af ressourcepersonen  
(Jan Furer Madsen) 
Formanden redegjorde for hans holdning til sagen / situationen, og 
fik forsamlingens enstemmige tilslutning til at fortsætte sit arbejde i 
kredsbestyrelsen. 
 
Ad. 3.  
Ole Rønnow orienterede om arbejdet i råd, herunder Herning Kom-
munes bevilling af 3 mlll. til etablering af MB spor, og forsøger at få 
indflydelse på hvor og hvordan sporene anlægges. 
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Orienterede kort om status vedr. Skjern Å Nationalpark 
Orienterede om deltagelse i DJ kursus vedr. bla. etablering af søer 
og evt. udsætning af ænder. 
Hvis nogen går med planer om etablering af søer og udsætning er 
de velkommen til at kontakte Ole. 
 
Ad. 4. 
Ole orienterede om etablering af og arbejdet i Aktivitets og Udvik-
lings komiteen. 
Arbejdet er på ide og udviklingsstadiet. Yderligere info. vil tilgå når 
ideerne konkretiseres. 
Der blev udleveret materiale og gennemgået vedr. evt. afholdelse 
af et Jægerfestval i Herning Kommune ultimo maj 2021. 
Hvis arrangementet afholdes bliver jagtforeningerne bedt om at 
medvirke. 
 
Referatet blev læst op og godkendt af forsamlingen ved mødets af-
slutning. 
 
Referent: Arne Thomsen 
 
  
 


