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Referat for ordinært bestyrelsesmøde i Jægerrådet Skive. 

 
Indkaldes til ordinært møde i Jægerrådet torsdag den 06. maj 2021, kl. 1900. 

Mødet afholdes i Jægerlunden, GL, Rønbjerg, 7800 Skive. 
  
 

1.)  Registrering af deltagere til mødet samt godkendelse af dagsorden. 
 Fraværende: Brian Elmo Pedersen, Thorfinn Andersen. 
 

2.)  Godkendelse af referatet fra sidste møde. 25.02.2021. 
 Godkendt 
 

3.)  Orientering/drøftelse/tilrettelæggelse af jægerrådsmøde Skive 03. juni 2021.   
 Dagsorden for JS- årsmøde.  
 Notat til Jægerrådsformændene, inspirations katalog.  
 Input til strategiprocessen samt svarskema. 
 Strategiprocessen og status er af stor betydning og vigtighed og bør fremlægges og drøftes 
 på de kommende jægerrådsmøder. Covid19 har besværliggjort drøftelserne, og uheldigvis 
 er der allerede den 12. maj deadline for input til strategien. Formanden kan dog medbringe 
 input til organisationsudvalget, hvor oplægget drøftes den 27. maj, og endelig kan der på 
 møde  med formandsgruppen den 18. juni medtages input. 
 De enkelte foreninger opfordres til at tage emnet op i lokalforeningerne og give 
 tilbagemelding senest på Jægerrådsmødet den 03. juni. 
 
 

4.)  Status I regulering af mårhund. Peter N.R. Madsen. 
 Der er anskaffet yderlige kameraer og telekort fra tilskuddet fra Skive Kommune. Ønsker og 
 behov for stilles til Peter.  
 Regler for registrering af baitplads og fælder.  

  Følgende emner må anvendes på baitpladser eller i fælder mod forudgående    
  registrering/meddelelse til Miljøstyrelsen: 

• Foderpiller godkendt til brug i danske aquakulturbrug 

• Hårde oste, der er lavet af pasteuriseret mælk, og modnet i mindst 21 dage, indkøbt fra 

  danske mejerier. Der skal følge et handelsdokument med fra mejeriet, der skal gemmes i 2 

  år. 
• Trafikdræbt vildt, opsamlet inden for en radius af 10 km fra baitplads. 
• Hjortevildt og vildkanin fra nærområdet, nedlagt inden for en radius af 10 km fra aitplads. 

• Konsumæg fra dansk registrerede virksomheder. 

  Link til yderlig info for brug af Bait. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lokkemad-(bait)-til-bek%C3%A6mpelse-af-

m%C3%A5rhund,-vaskebj%C3%B8rn-og-mink-i-naturen.aspx 

https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/natur-og-vildtpleje/bestandpleje/invasive-

arter/marhundeindsatsen/vejledning-til-angivelse-af-baitpladser-og-visse-faelders-placering/ 

https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/natur-og-vildtpleje/bestandpleje/invasive-arter/marhundeindsatsen/vejledning-til-angivelse-af-baitpladser-og-visse-faelders-placering/
https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/natur-og-vildtpleje/bestandpleje/invasive-arter/marhundeindsatsen/vejledning-til-angivelse-af-baitpladser-og-visse-faelders-placering/
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5.)  Orientering fra DJ, HB og KB. 
 Kredsen har ændret forretningsorden således at der nu er indskrevet et pkt 7. 
 7 Suppleanter 
 7.1. Næstformanden i kredsbestyrelsen kan fungere som kredsformandens suppleant. 
 7.2 Jægerrådet kan vælge en bestyrelsessuppleant til kredsbestyrelsen, Valg sker samtidig 
 med konstituering på  førstkommende møde efter Jægerrådets årsmødet. 
 7.3 Koordinatoren kan udpege en suppleant for samme periode som koordinatoren. 
 Suppleanten skal godkendes af kredsbestyrelsen. 
  
 Aktivitets og Udviklingskomitéen specielt hvad angår den kommende Jæger Festival. Det er 
 lykkedes at få et helt  enestående program for dagen og der forventes flere tusinde gæster. 
 Ligeledes er det lykkedes at få endog meget store sponsorater i hus. Kredsbestyrelsen 
 udtrykker stor ros til udvalget. Udsat til juni 2022. 
 
 På hovedbestyrelsesmødet den 29. oktober 2020 gav hovedbestyrelsen opbakning til at gå 
 videre med en indsats målrettet hjælp til udvikling af medlemsforeningerne. Indsatsen er en 
 del af DJ’s samlede strategi for at få flere medlemmer. Denne indsats har fokus på 
 foreningsudvikling bredt set. Fastholdelse af nuværende og rekruttering af nye 
 medlemmer bliver en del af indsatsen sammen med bl.a. driften af foreningen, 
 bestyrelsesopgaver, rekruttering af frivillige og udvikling af foreningens aktiviteter. 
 
 Kredsbestyrelsen bakker i princippet op om ethvert tiltag ved medlems rekruttering. Der var 
 dog enighed om, at et projekt af denne størrelse og med et budget på 3.6 mill kr. måske 
 kunne udrulles med en enklere og besparende arbejdsgang, for på den måde at undersøge 
 såvel behov som i særdeleshed interessen herfor. 
 Kredsbestyrelsen indstiller, at der, som opstart, forsøges med et pilot projekt for i forvejen 
 kendte foreninger, der måtte have interesse herfor. 
 
 Danmarks Jægerforbund har fastsat en bevilling for 2021 på 950.000 kr. til lokale projekter 
 og kurser i DJ regi. Bevillingen fordeles mellem kredsene efter medlemstal. 
 Hvem kan søge: Foreninger, der er tilsluttet Danmarks Jægerforbund og sammenslutninger 
 af sådanne foreninger, Jægerråd og kredse. Ansøgningsfrister: Der er kun én 
 ansøgningsrunde i 2021. Ansøgningsfristen var den 15. april 2021. Tilskud til kurser i DJ regi 
 behandles løbende. 
 
 Der er gennem længere tid "varmet op" til en mere grundlæggende drøftelse af DJ's 
 natursyn, troværdighed og fortsatte mulighed for at have den nødvendige indflydelse i 
 forhold til medlemmernes interesse. Er der nye venner og fjender? Hvad sker der i natur og 
 biodiversitetsdagsorden og. lign. Og det er primært et anliggende for HB og den 
 administrative ledelse at tage første runde på disse drøftelser. Målet er at kunne kondensere 
 og beskrive hvilke samfundsmæssige tendenser, DJ bør forholde sig tid, og hvordan vi gør 
 det. Herunder at sikre, at der netop  er sammenhæng mellem det fundament, vi står på og 
 så de strategiske valg." Forskellige aktuelle sager, som giftdrab, udsætning, 
 naturnationalparker,  EU vejledninger m.v. aktualiserer at det er nu, denne drøftelse skal 
 tages. 
 
 Vand, natur og klima kender ikke kommunegrænser. Kommunerne omkring Limfjorden har 
 derfor lavet en masterplan, der skal håndtere de kommende års udfordringer. 
 Planen understøtter samarbejdet på tværs af virksomheder, organisationer og interesser 
 med fokus på inddragelse. Limfjordsrådets masterplan for en bæredygtig Limfjord er 
 afgrænset i en række fokusområder: 
 • Fjorden  • Oplandet  • Naturen  • Klimaet  • Lokalt ejerskab 
 Limfjordskommunerne har medvirket til at udarbejde faglige notater for de fem 
 fokusområder. Notaterne er bilag til  masterplanen. 
 Masterplanen har to faser: 
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 Strategien Limfjord i balance. Herefter følger en indsats og arbejdsplan. 
 
 Drøftelse af forslag til ”Alkohol og rusmiddelpolitik” drøftes på formandsmødet den 20. april. 
 
 Mere åbenhed i Danmarks Jægerforbund 
 Det indstilles at det godkendes, at hovedbestyrelsesmedlemmer skal have tilgang til bilag og 
 materialer, som er behandlet i et udvalg under hovedbestyrelsen og/eller i Danmarks 
 Jægerforbund, og derved få et bedre samlet vurderingsgrundlag til viden og beslutninger. 
  

6.)  Orientering fra Grønt råd Skive kommune  
 Referat GR- mødet 11.03.2021 
 Oplæg faunastriber. Folder vedhæftet mailen med referatet. 
 Skive-Karup Å og Nøreng vådområder. Referat vedhæftet mailen med referatet. 
 

7.)  Orientering ved Bestyrelsen. 
 Fur: Planklage ankenævnet havde givet afslag på oprettelse af skydebane på Fur. 
 Foreningen overvejer dette afslag. 
 Skive: Skovdag, Bukkejagt, Hundetræning og Jagthorn er genopstarten. 
 Salling: Flugtskydning, Rågeregulering og Bukkepral. Er under forberedelse af tiltag til 
 oprettelse af riffelbane ved flugtskydebanen.  
 Hem: Indskydning riffel på skydebanen i Hem. 
 Brodal: Flugtskydning, Jagthorn og Bukkejagt er genopstartet. 
 Estvad Rønbjerg: Rågeregulering, bukkejagt. 
 Alle foreninger i kommunen har måtte udsætte deres årlige generalforsamling med 
 baggrund i forsamlingsforbuddet. 

 
8.)  Næste møde, herunder emner, tid og sted. (husk kalender). 

 Formøde forud for Årsmødet i Salling hallen den 03, juni kl. 1800. 
 

9.)  Eventuelt. 
 
 
Brugte forkortelser: 
   DJ, Danmarks Jægerforbund 
   HB, Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund 
   KB, Kredsbestyrelse kreds 2 
   JS, Jægerrådet Skive 
   GR, Grønne råd Skive kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


