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1. Valg af dirigent - Hans Jørn Hansen 

2. Valg af stemmetællere - Dirigent sprang over dette punkt, og ville tage det op igen ved behov. 

3. Aflæggelse af beretning 

a) Formanden v/konst. Kredsformand Peter Loth Sejersen - Beretning vedhæftes referat. 

Kommentar fra Orla Hansen : Er trist over landbruget igen bliver hængt ud, da han ikke 

mener alle faktorer er i spil, fx, katte, rovfugle osv.  

Kommentar fra Tonni K. Larsen : Råder til man tager diskussioner i jagtens sag. Giver 

samtidig Orla medhold i hans holdninger om de forskellige rovdyr i agerlandet. 

Der diskuteres hvordan vi taler jagtens sag, og det rådes at man forholder sig til fakta. 

Kommentar fra Henrik F. Rasmussen : Knytter en kort kommentar i forhold til udsætning, 

det er et generelt problem landsdækkende, at der mangler indberetninger omkring udsat 

vildt.  

b) Medlemmet af Grønt Dialog Forum Mogens Elleby - Beretning / kommentar bedes tilsendt 

og derved kan vedhæftes. Dette grundet utrolig dårlig forbindelse. 

c) Koordinatorerne 

Orla Hansen - FADB arbejder på fusion med DJ, dels for at undgå parallelt arbejde, men 

også få at stå stærkere politisk. 

Henrik Nielsen - 2020 gav pga. corona kun ganske få skydninger. Der blev afholdt riffelprøve 

i september 2020, hvor der kom 10 stk. igennem. Prøven i maj måned blev aflyst. Den 

forstående feltskydning vil foregå på bane.    

Tonni K. Larsen - Minkbanden fangede i 2020 ca. 160 mink. Ole Pedersen, tidligere 

skovfoged vil forsøge at starte en ny forening med formål at komme de vilde mink til livs.  

Friluftsrådet, Tonni er kommet i bestyrelsen. Der afholdes årsmøde i maj måned. 

d) HB-medlemmet Henrik Frost Rasmussen 

Der er fremgang i medlemstallet i foreningerne. Henrik snakker kort om natur national 

parkerne, og opfordre til en god dialog med lokalpolitikerne. 

Kommentar fra Orla Hansen : Spørg til vildt statistik, og mener de manglende afholdte 

jagter afspejler sig i statistikken. Dette bedes viderebringes så dette ikke giver anledning til 

fredninger. 

Orla er blevet kontaktet af dyrenes beskyttelses, og spørg Henrik til hvordan DJ forholder sig 

til skyttekorpset. Der bliver kort snakket om regulering, Henrik råder til man som jæger sikre 

sig, at man ikke overtræder loven.  

 

4. Valg af formand - Peter indstilles uden indsigelser. 
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5. Orientering om bestyrelsens sammensætning 

a) Maksimalt èn fra hver forening og som er udpeget af foreningen 

Orla Hansen tiltræder i bestyrelsen i stedet for Michael Bjørn. Michael ønsker dog forsat at 

forsætte som kursuskoordinator.  

6. Indstilling af indtil to kandidater til HB og suppleanter for disse (ikke i år) 

7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet (kredsbestyrelsen) 

8. Indkomne forslag (Ingen) 

9. Orientering fra Riffelkoordinator vedrørende udfasning af bly i riffelpatroner - DJ bakker op om 

udfasning. Dette sker ved en lovændring, der er dog stadig en del ting der skal arbejdes med. 

Lovkravet gælder dog kun våben med centraltændning. Der er en generel venten på 

Miljøministeriet. 

Der bliver stillet flere spørgsmål til Henrik Nielsen, ang. de forskellige lovkrav til kuglevægt og 

andet. Dette gav anledning til en god diskussion. 

10. DJ’s Værdiset v/Peter Loth Sejersen  

11. Eventuelt - Der bliver kort snakket om indhegningen og udsætning af dyr i natur national parken. DJ 

ønsker generelt ikke hegn.  

Det bliver også nævnt, at vi har fået ny skovfoged fra kommunens side, Nikolaj Jørgensen. Der 

bliver set frem til det fremtidige samarbejde. 

12. Lodtrækning af mulige pladser til jagt i statsskoven - Der bliver ”trukket” lod, og man får tildelt et 

nummer. Laveste nummer bliver prioriteret først.  

 

Referat V/Thomas Anker 


