
Jægerråd Holstebro 

Referat af Årsmøde i Holstebro Jægerråd  

Tid: d.12.05.2021. 

Sted: Plexus, Idom  

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Aflæggelse af beretning om Jægerrådets virke  

3. Indlæg af hovedbestyrelsesmedlem Norbert F. V. Ravnsbæk 

4. Indlæg af kredsbestyrelsesformand Jan B Rasmussen. 

5. Valg af formand 

6. Orientering om bestyrelsens sammensætning 

7. Indstilling af kandidater til repræsentantskabsmødet  

8. Indkomne forslag  

9. Evt.  

 

Ad. 1:  

Ole Clausen blev valgt. 

Ad. 2: 

Orientering ved formand Leif Filsø. Det har været et år, stort set uden aktiviteter grundet Covid-19. Der har 
udelukkende været afholdt et par bestyrelsesmøder. Rita Sønderby kunne ligeledes berette, at der af 
samme årsager ikke har været aktiviteter i grønt råd. 

Ad 3:  

Beretning fra Norbert Ravnsbæk hvor han bl.a. kom med en status i forhold til de nye strukturændringer i 
Danmarks Jægerforbund der skal ende ud med at blive vedtaget på repræsentantskabsmødet til 
september. 

Derudover gav Norbert indblik i Danmarks Jægerforbunds ”top 5” udfordringer;  

1. Der kommer ikke tilstrækkeligt med nye medlemmer ind i DJ. Vi har en stor og loyal kernemedlemsskare, 
men tilgangen opvejer ikke det ”naturlige” frafald. Der er uudnyttede muligheder for rekruttering, og vi kan 
tage bedre imod vores nye medlemmer. Det handler bl.a. om at forstå og agere på medlemmers ønsker og 
behov  

2. DJ’s gennemslagskraft på den politiske arena bliver betragtet som utilstrækkelig, og vi kæmper ikke nok 
for jagtens tilstedeværelse og muligheder i samfundet. DJ’s grønne profil er ikke klar nok, og 
indskrænkelser fylder mest hos den enkelte jæger.  



3. DJ’s image hos den enkelte jæger og i samfundet generelt er under pres, og de gode historier om, hvad 
jægere f.eks. gør for naturen og vildtet, kommer ikke frem.  

4. Foreningerne står alene med udviklingen af foreningen, aktiviteterne og rekrutteringen af både 
medlemmer og frivillige.  

5. Forståelsen for og viden om at der kommer nye typer af jægere, som bryder med traditioner, men som 
gerne vil jagtens sag. Det handler bl.a. om en ny fortolkning af, hvad det vil sige at kæmpe sammen om 
jagtens sag, som den enkelte jæger kan forstå og dermed kommunikere. 

Yderligere informerede Norbert om samarbejdet, eller rettere til tider det manglende samarbejde med 
landbruget, eller rettere det til tider manglende samarbejde med landbruget. Indlægget i jagtbladet ”Det er 
rivegalt med levestederne!”  har modtaget en del fokus fra bl.a. Landbruget. Jægerne og landbruget burde 
via fælles indsats igen kunne stå sammen. 

Nobert berettede om arbejdet i Aktivitets- & Udviklingskomitéen i Kreds 2. Bl.a. skulle der have været 
afholdt Jægerfestival i juni måned, men grundet Covid-19 vil det ikke være muligt at gennemføre, med et 
forventeligt stort deltagerantal.  Festivalen rykkes i stedet til 11 juni 2022. Målsætningen for 
Jægerfestivalen er at vi samles om jagten. Jægerfestivalen vil være med til at skabe noget nyt, noget stort 
og noget anderledes, og sætte barren højt, og vi vil tænke stort. Jægerfestivalen vil vise vores passion for 
jagten, ved at fortælle den gode historie, hvor jægere formidle vores passion for jagten og naturen til 
naturelskere og ikkejægere. Jægernes samfundsansvar Jægerfestivalen vil være med til at vise, at jægerne i 
Midt- & Vestjylland også tager et samfundsansvar, ved at donere overskuddet til KNÆK CANCER 

Ad 4:  

Beretning fra Jan B Rasmussen. 

Jan beskrev overordnet hvad der var sket i kredsen, mødemæssigt, det sidste år.  
Herunder hvad kredsen har arbejdet med;  
 
Svagheder i vores struktur når vi er under angreb - 

• Vi virker snublende, når vi bliver stille over for faunakriminalitet. 

• HB skal have udarbejdet en politik som giver mulighed for hurtige reaktioner over for pressen. 

• Vi har mange ”møj” sager fordi vi ved at det jægerne som ikke efterlever 
bestemmelserne (udsætninger) 

• Vi skal spille os på banen med gode løsninger, også gerne på forhånd inden at pressen tager fat. 

• Mange af vore medlemmer har en meget begrænset viden ud over den umiddelbare 
egen jagtmæssige interesse. DJ kan forvente en del modstand fra den gruppe med baggrund i 
den manglende viden om overordnet sammenhæng og vilkår for jagten. 

• Jæger er jagtens værste fjende på rigtig mange områder. 

• Jægerne har den opfattelse at befolkningen har en positiv holdning jagten og at vi derfor kan sætte 
os tilbage i stolen og ride stormen af.  

 
Forslag til løsninger - 

• Hurtig reaktion fra Formand/HB har vist sig at være effektiv. 
• Offensiv politik vil på nogen områder være virkende, men vi kan ikke charme os ud af 

situationerne. 
• Vi kan ikke være venner med alle, må være modige til at tage stærke standpunkter.  
• Vi skal komme med faglighed og være indstillet på at tage dialogen på de ”grønnes” niveau. 



• Vi må arbejde mere for at få det gode samarbejde i stand med landbrugs- og 
skovbrugsorganisationerne, da vi bør kunne arbejde med tiltag for biodiversiteten da der er 
politisk flertal og pres for den øges. 

• Vi skal have en meget skarpere holdning til vores natur, og sikre at vi også får fortjeneste for de 
tiltag vi gør i landbrugslandet.  

• Vi skal være vildtets ambassadører og tale vildtets sag og vilkår. 
• Vi skal skærpe vores profil og tage fat i landbruget og melde klart ud hvad vi som jægere har af 

synspunkter også såfremt det går landbruget imod. 
 
Derudover har Kredsbestyrelsen udarbejdet en funktions- og forventningsbeskrivelse til repræsentanten for 
DRHG (Den regionale Hjortevildtgruppe), for at sikre og afstemme forventningerne og samarbejdet omkring 
hjortevildtarbejdet, både lokalt og nationalt, så den politiske linje i Danmarks Jægerforbund sikres. 

Kredsen har yderligere udarbejdet et kommissorium for den nye Aktivitets- & Udviklingskomité. Formålet 
med komiteen er;   

Drøftelser af ideer og forslag, til at styrke samarbejdet og gavne jagtforeningerne og med samtidig 
fokus på medlemsrekruttering i kreds 2.  
Tilbyde individuel hjælp til Jægerråd og Foreninger for derved at skabe samarbejde på tværs af 
organisationen med vægten lagt på jagten og jægerne. Øge samarbejdet, fællesskabet og 
fællesskabsfølelsen i hele kredsen. 
Støtte og udvikle aktiviteter for Medlemmerne, Foreningerne, Jægerrådene i kredsen. 
Derudover informerede Jan om antallet af stemmeberettigede til hhv. kreds- samt 
repræsentantskabsmødet.   

Ad 5: 

Leif Filsø blev genvalgt.  

Ad 6: 

Bestyrelsen består pt.af Leif Filsø, Råsted, Rita Sønderby, Husby, Anders Lillevang Hansen, Ulfborg, Anders 
E. Christensen, Råsted, K.B. Andersen, Holstebro, Ejvind Grønbæk, Tvis. Jan Hein, Vinderup, Lars Brask, 
Naur. 

Ad 7: 

Følgende blev indstillet som repræsentant til årsmødet d. 18.09.2021.  

Henrik Bækstrøm, Råsted Jagtforening – medlemsnummer 1070936 

Rita Sønderby, Husby Jagtforening - medlemsnummer 1052407 

Lars Jensen, Vinderup Jagtforening - medlemsnummer 1038141 

Esben Hansen, Holstebro Jagtforening – medlemsnummer 1055002 

Lars Brask, Naur jagtforening - medlemsnummer 1062923 

Anders E. Christensen, Råsted Jagtforening – medlemsnummer 1011387 

Ejvind Grønbæk, Tvis Jagtforening – medlemsnummer 1032869 

K.B. Andersen, Holstebro Jagtforening – medlemsnummer 1012198  

 



Suppliant:  

Ole Clausen, Garnisons Jagtforening – medlemsnummer 1038099 

Bent Smedegaard, Vemb Jagtforening – medlemsnummer oplyses senere  

Ad 8:  

Ingen indkomne forslag.  

Ad 9:  

Anders E Christensen gav et indblik i arbejdet omkring mårhundebekæmpelsen.  

Der har i 2021 været 20% nedgang i antallet af nedlagte/indberettede mårhunde i forhold til 2020. Der 
satses på at bestandskurven er knækket. 

Esben Hansen spurgte til bl.a. området omkring Tvis Mølle. Holstebro Jagtforening har uden held henvendt 
sig til Holstebro Kommune for evt. tilladelse til baitplads. Mårhundegruppen forsøger at indgå dialog med 
kommunen.    

 

Leif Filsø kunne afslutte årsmødet og takke for god ro og orden.  

 

11 foreninger ud af 21 i kommunen var repræsenteret. 

 

Referat: Anders Lillevang Hansen 


