
Bjarne From 

Violvej 9 
7673 Harboøre 
 
Mail: bf@famfrom.dk  

Tlf.: 24 47 05 48                                                                                                                  JÆGERRÅD LEMVIG 

 
 

 

 

    

       Side 1 af 4 

 

 

 

 

 

ÅRSMØDE LEMVIG JÆGERRÅD DEN 10. MAJ 2021 KL. 19.00 I NEES-BØVLING-LEMVIG 
JAGTFORENING 

15 fremmødte jægere deltog i årsmødet. 

 

DAGSORDEN: 

1. VALG AF DIRIGENT 
2. AFLÆGGELSE AF BERETNNG 
3. VALG AF FORMAND 
4. ORIENTERING OM BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING 
5. INDSTILLING AF DELEGEREDE TIL REPRÆSENTANTSSKABSMØDET (2+FORMANDEN) 
6. ORIENTERING FRA DET GRØNNE RÅD V/BENT DAHL 
7. EVENTUELT 

 
Formanden bød velkommen til årsmødet for jægerne i Lemvig Kommune med tak til de 
fremmødte, men med skuffelse over, at kun 15 DJ medlemmer ud af kommunens 697 medlemmer 
havde fundet interesse i at deltage i årsmødet. 
 
Ad.1: 

Bjarke Kynde valgtes om dirigent. 

Ad.2: 

Formanden aflagde beretning (beretningen indsat): 

 BESTYRELSEN OG SIDEN SIDSTE ÅRSMØDE: 

Der har af naturlige årsager – Covid19 – ikke været den store bestyrelsesmæssige aktivitet i 

perioden siden forrige årsmøde. 

På sidste møde, blev det aftalt, at der skulle rettes henvendelse til Naturstyrelsen lokale enhed 

- VJY, vedr. jagttilbud til de lokale foreninger. 

Svaret fra VJY var, at der i enhedens Jægerforum ville blive orienteret om dette ved næste 

møde. Også grundet pandemien har der heller ikke her været afholdt møde. 

(Jægerforum omhandler de jagtforeninger der er indenfor VJY’s geografiske område). 

 

Der var ligeledes på sidste møde forslag om, at jægerrådet skulle støtte og medvirke til, at der 

fortsat vil være to brugerråd under enheden. Kredsbestyrelsens repræsentant i brugerrådet, 

har jeg ikke haft mulighed for at fremlægge dette, eftersom det første møde endnu ikke har 

været afholdt – ligeledes grundet pandemien. 

 

 

 VALG AF HB-MEDLEM: 

Jægerrådets kandidat til HB, Norbert Ravnsbæk blev som genvalgt for en 4årig periode, og vil 

ønsker Norbert tillykke med valget. 
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 REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2020: 

Der blev som bekendt afholdt repræsentantskabsmøde i juli måned 2020. Lemvig var 

repræsenteret ved Kim Bundgaard, Jan Juul Christensen og formanden. 

Endnu engang var Lemvig i focus, idet  bestyrelsen havde vedtaget at komme med indsigelser 

mod det natursyn, som vi fik fremsendt inden rep. mødet, vedr. ”fiskeproduktion og 

erhvervsfiskeri”. 

- Det var åbenbart ikke så svært at få et ændringsforslag igennem, selvom HB havde indstillet 

et andet. Efter fremlægning af Lemvig Jægerråds forslag, trak HB deres forslag, og Lemvigs 

ændringsforslag blev vedtaget uden afstemning. 

 

 COVID19: 

Pandemien har jo sat stort set alle arrangementer, og ligeledes mange jagter på standby. 

Kredsmødet er ikke afholdt, men vi satser på at kunne afholde kredsmøde tirsdag den 29. juni 

kl. 17.00 i PLEXUS – altså som et aftenmøde.  

Der er ikke personvalg i 2021 så det var kredsbestyrelsens opfattelse, at vi skulle forsøge med 

et aftenmøde. 

 

 STRUKTUREN: 

På sidste rep. møde blev der godkendt en række delpunkter til det videre arbejde med den nye 

struktur i DJ. De ting der arbejdes videre med, er heldigvis ikke af samme indhold, som det der 

var blevet forelagt af strukturkommissionen. 

Det bliver muligt at sammenlægge flere Jægerråd ligesom det bliver muligt at ændre på 

kredsenes størrelse. 

 

 TRÆKFUGLE OG UDSATTE GRÅÆNDER: 

Jagten på søterritoriet er under pres. Der har siden tidernes morgen har været fri jagt på 

andefugle på søterritoriet. De grønne organisationer har kik på denne frie rettighed, og det 

sammen med store vindmølleprojekter på fourageringsområder for dykænder, gør det svært. 

 

Indberetning af udsatte gråænder er helt galt. Der udsættes væsentlig flere ænder end der 

indberettes. Det har medført, at der er flertal i vildtforvaltningsrådet for at forbyde udsætning. 

Problemet landede dog i første omgang i et udvalg, der skal finde en løsning på problemet. 

MEN udsætning hænger i en tynd tråd.  

Alle, store som små udsætninger, SKAL indberettes, og vi skyder os selv i foden, ved ikke at 

overholde dette. 

 

 MÅRHUND: 

Reguleringsholdet gør et stort og godt stykke arbejde, og der nedlægges rigtig mange 

mårhunde i områderne. På sidste møde, blev det efterlyst et større engagement fra 

Naturstyrelsen. – Den lokale enhed VJY har taget handsken på, og der samarbejdes nu med 

reguleringsholdet, ligesom der betales for kameraer og bait til foderpladserne. 
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 HJORTEVILDTFORVALTNING: 

Stadig et område der er under pres og med indførelse af arealkrav, men med mulighed for 

samforvaltning. Samforvaltning vil kræve et område på minimum 8.000 ha, og eftersom 

naturstyrelsen ikke ønsker at indgå i dette samarbejde, vil der nok ikke blive lagt op til 

samforvaltning i vores område. 

 

 SAMARBEJDET I KRESBESTYRELSEN OG SAMSPILLET MED HB: 

I kredsbestyrelsen har et solidt flertal et rigtigt godt samarbejde, hvor der bliver givet og taget 

og med forståelse for hinanden og de forskelligartede problematikker der er i kredsen område. 

På et bestyrelsesmøde i jægerrådet den 12. oktober 2020 orienterede formanden om 

drøftelserne i kreds 2 vedr. indsættelse af Jan Furer Madsen i hjortevildtudvalget. 

Ligeledes ønskede formanden opbakning til, at han sammen med fire andre 

kredsbestyrelsesmedlemmer, havde deponeret mit medlemskab af kredsbestyrelsen. 

Jægerrådsbestyrelsen gav fuld opbakning hertil, og med den tilføjelse at alle i Lemvig 

Jægerråd ligeledes ville deponere deres medlemskab af jægerrådets bestyrelse, indtil der er 

fundet en for alle tilfredsstillende løsning ved at hjortevildtudvalget ikke udvides med Jan Furer 

Madsen. 

 
Ad.3:  

Formanden havde tidligere meddelt, at han ikke ønskede genvalg. Øvrige medlemmer af 

jægerrådsbestyrelsen var blevet anmodet om, at finde kandidater til posten som formand. 

Dette arbejde var mislykkedes, og ingen af de fremmødte havde interesse i at stille op til 

formandsposten. 

Formanden indvilgede herefter i at modtage genvalg for yderligere et år.  

 
Ad.4: 
Formanden orienterede om bestyrelsens sammensætning, med to personer fra hhv. Nees-
Bøvling-Lemvig, Ramme, Møborg og Thyborøn-Harboøre jagtforeninger. 
 
Ad.5: 

Årsmødet indstillede følgende personer til repræsentantskabsmødet den 20. juni 2020: 

 Kim Bundgaard 

 Jan Juul Christensen 
 

Ad.6: 
Jægerrådets Grønne Råds repræsentant Bent Dahl orienterede om arbejdet i Kommunens 
Grønne Råd i 2020, hvilket naturligvis også har været påvirket af COVID19. 
 
Ad.7: 
Kim Bundgaard orienterede om de opsatte kummefrysere i Thyborøn-Harboøre Jagtforenings 
klubhus til indsamling af vinger fra fugle. 
Det har været en succes med indsamling med langt flere indkomne vinger end normalt. Kim 
opfordrede til at flere jagtforeninger fik opstillet frysere til aflevering. 
Norbert Ravnsbæk suppelerede med at oplyse, at det kun gavner jægerne selv, fordi ingen 
vinger bliver betragtet som færre fugle, med de restriktioner dette kan medføre for jagten. 
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Der var ”røster” fra medlemmer som ikke deltog i mødet, fordi disse møder primært omhandler 
kronvildt. 
Dette blev drøftet og støttet af flere deltagere, og der blev henvist til trækvildtet som har stor 
betydning for Lemvig området, men hvor dette har lille opmærksomhed. 
Formanden meddelte hertil, at såfremt der var interesse for at høre om arbejdet i 
trækvildtsudvalget, kunne det nemt arrangeres at kredsens repræsentant i udvalget kom til 
møde og orienterede om dette arbejde – men der må nødvendigvis udvises interesse herfor og 
deltagelse i mødet. 
 
Efterfølgende årsmødet: 
 
INDLÆG VED HB-MEDLEM NORBERT RAVNSBÆK OG KREDSFORMAND JAN B. 
RASMUSSEN. 
Mødet slut kl. 22.00 
 
Referent: BF 
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