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Årsmøde 31.05.2021 

 
Beretning: 

 
Medlems tal.  
Okt. 2020: 2511 (- 17) Ift. 2019. 
 
Udviklingen de seneste år er desværre negativ.  
 
Jan og Nobert vil senere i aften komme ind på hvad HB og 
Kreds gør for at vende den kedelige udviklingen, og hvilke 
udfordringer DJ og jægerne i Danmark står overfor 
 

. 
 
Mødeaktivitet. 
Stort set alle de møder i DJ og Kredsen jeg plejer at del-
tage i har været begrænset til det allermest nødvendige, 
eller blevet aflyst pga. Corona. 
Nogle er gennemført som webmøde. 
Webmøder kan være praktiske til hurtige beslutninger, 
men de bliver aldrig som de fysiske møder. 
Jeg savner den sociale dimention. 

 
 
I Jægerråd Herning har vi afholdt to møder 
Det første var det konstituerende møde i februar. 
Det andet var et orienteringsmøde ifm. udsigten til et eks-
traordinær Kredsmøde (Aflyst pga. Corona) 
 
Vi har fået udpeget en ny mand på posten som Dj`s re-
præsentant i HVG Vestjylland. 

Det blev Leif Filsø som også er Jægerrådsformand i Jæger-
råd Holstebro. 
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Det andet emne til posten Jan Fure Madsen der siden ud-
nævnt til ressourceperson i DJ´s Hjortevildtsudvalg. 
(Hjælpe udvalget med tværgående praktisk arbejde,  
såsom dataindsamling, statistik, vidensdeling) 
 
 
 
 
Paul Krogh der var skovfoged i Herning Kommune og vo-
res kontaktperson er gået på pension. 
Jeg var inviteret til hans afskedsreception og benyttede 
lejligheden til at takke ham for mange års godt samar-
bejde.  
Han havde en dejlig ubeaukratisk tilgang til  
Kommunal sagsbehandling 
 
 
 
 
Aktiviteter. 
Mårhunde regulering. 
Sidste år berettede jeg om at vi havde fået gang i mår-
hundereguleringen og havde fået et tilskud på Kr. 15.000,- 
fra Herning Kommune til 7 vildtkameraer. 
I det forgangne år har vi fået yderligere Kr.  50.000,-  

Herning Kommune og har nu et sæt bestående af et  
Kamera og én stor og 6 – 7 små fælder ude i hver af de 18 
jagtforeninger i Herning Kommune. 
Pr. 31.12.2020 er der aflivet 105 mårhunde i tilknytning til 
dette materiel (49 året før) 
 
Kameraerne og fælder er kommunens ejendom og må kun 
bruges til mårhundebekæmpelse. 
Vi skal fortsat indrapportere resultatet af de 18 jagtfor-

eningers resultat til Herning Kommune 
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Da vi startede mårhunde-reguleringen op var det tanken 
at vi skulle tilbyde de deltagende jagtforeningers mårhun-
dejægere kurser, samarbejde og vidensdele, så alle blev 
bedre. 
Den del af arbejdet har desværre også være lukket ned 
pga. Corona. 
Men intentionerne er der stadig. 
Stor tak til Knud Erik Dahlerup og Hugo Schibsbye for 
hjælpen. Det er dem der stået for Mårhunde indsatsen. 
 
 
Rågeregulering: 
I 2020 var der 53 jægere ude i kolonierne og der blev 
skudt 1752 rågeunger. Det er ny rekord  
2019: 1579 2018: 1492  2017: 1273  2016: 1407  2015: 
1292 
 
 
 
Knudmosejagten. 
Jeg var desværre nødsaget til at aflyse Knudmosejagten i   
2020 
 Forsamlingsforbudet / begrænsningen var 10 personer. 
Det anså jeg for at være umulig at overholde.  
Dertil kom at det ville være dårlig P.R for jagten og  

jægerne at publikum fik indtryk af at vi ikke overholdt den 
udmeldte forsamlingsbegrænsningen. 
Endelig ville det være rigtig træls hvis vi fik bøder på  
Kr. 10.000,- / 2.500,- hvis politiet kom forbi og anså  
forsamlingsforbudet for at være overtrådt 
 

Landsskuet. 
Som bekendt blev Landsskuet aflyst i 2020. 
Pga. Corona 

 
Ligeså i 2021 
 
 



 
 
 

 

 

  
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUSK !!! 
 
Kredsmødet i Idom d. 29. Juni 
Jan kommer ind på hvordan tilmeldingen skal ske. 
 
Repræsentantskabsmødet i Vingsted d. 18. September. 
Jagtforeningsformanden tilmelder foreningens delegered 
 til mig med flg. oplysninger. 
Jagtforening 
Deltagers navn 
Medlems nummer 
Mobil nummer 
Mail adresse. 
 

 
Tak for ordet 
 


