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Referat 03.06.2021 

Beretning og Referat af Ordinært Årsmøde i Jægerrådet Skive 
Kommune torsdag den 03. juni 2021. 

 
Grundet Corona restriktioner blev mødet først udsat fra februar og nu afholdt i Salling 

Hallen, Viumvej 8, 7870 Roslev. kl. 1900. 

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent. Knud Erik Bak, Fur Jagtforening blev valgt. 
 
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke og grønt råd Skive Kommune.  
 
Formanden Jan B. Rasmussen afholdt formanden/bestyrelsens beretning for 2020: 
Beretningen omhandlede følgende emner: 
- Jægerrådssamarbejdet i Skive, 
- Jægerforbundets strategimodel. 
- Kredssamarbejdet i kreds 2. 
- Grønne rådsrepræsentantens beretning, ved Niels Martin Nielsen. 
 
 Jægerrådssamarbejdet i Skive. 
 
Samarbejdet på tværs af de 10 jagtforeninger (Brodal Jagtforening, Brøndum-Hvidbjerg 
Jagtforening, Estvad-Rønbjerg Jagtforening, Fur Jagtforening, Hem- Hindborg- Dølby 
Jagtforening, Lihme Jagtforening, Nordfjends Jagtforening, Rødding- Spøttrup Jagtforening, 
Salling Jagtforening og Skive Jagtforening.) hvor 9 har repræsentant i rådet, Nordfjends 
Jagtforening har for nuværende ingen repræsentant i Jægerrådet.  
Møderne har været ramt af forsamlingsforbuddet, der afholdt 6 møder hvoraf de 2 er blevet 
afholdt som online TEAMS møder. 
 
Forslag fra Skive Jagtforening ang. Ny struktur. 
Forslag fra Skive jagtforening til drøftelse af ny struktur i DJ forud for repræsentantskabsmødet i 
september 2020 blev drøftet. Bestyrelse var enige om at der var flere brugbare ideer i oplægget 
og besluttede at det skulle drøftes yderligere og medtaget i et kommende oplæg til 
strukturdebatten. 
 
Udpegning af Vestsydjyske Regionale hjortevildtsrepræsentant og udvalgsmedlem. 
Drøftelse af konsekvenserne af pressemeddelelsen 24.09.20 samt de tilbagemeldinger som er 
modtaget i kredsen i forbindelse med forløbet og som blev fordelt til orientering af JR-
bestyrelsen.  
 
Efterfølgende orienterede Næstformanden om de overvejelser som lå til grund for de 5 
Jægerråds deponering af deres mandat til kredsbestyrelsen.  
Et af hovedpunkterne var at Formanden for DJ hjortevildtudvalg havde udpeget Jan Furer, som 
medlem af anden organisation og har været medunderskriver på indstilling til arealkrav på 
hjortevildtet, ind i arbejdet i udvalget og uden forelæggelse/behandling fra DJ- hovedbestyrelse. 
En beslutning som er er imod DJ- naturpolitik og ligeledes imod hjortevildtudvalgets 
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Kommissorie. 
Der er Jægerråd i kredsen som har tilkendegivet at de formentlig vil trække sig ud af samarbejdet 
med kredsen, såfremt at Jan Furer ikke blive trukket ud af udvalget. 
Jægerrådet besluttede efter en længere debat, af Jægerrådet Skive ikke vil trække sit mandat, 
men forsat vil være medvirkende til at genfinde samarbejdet i kredsen. 
 
Fur Jagtforening, etablering af riffelskydebane på Fur.  
Jægerrådet blev af Peter Madsen orienteret om status i etablering af en riffelskydebane på Fur, 
er blevet sparket til hjørne, da Planklagenævnet har afgjort at det er ulovligt at anlægge en 
skydebane i en tidligere molergrav på Fur, Afgørelsen er kommet, efter Skive Kommunes udvalg 
for teknik og miljø med tre stemmer mod to i oktober 2019, gav tilladelse til anlæggelse af 
skydebanen blandt andet på baggrund af anbefaling fra Skive Kommunes ø-udvalg.  
Molergraven ligger tæt på et sommerhusområde ved Furs nordøstlige kyst. Baggrunden for 
Planankenævnets afgøre er at ikke fastboende sommerhusejere klagede over tilladelsen. 
Jagtforeningsbestyrelsen er nu i samråd med DJ- jurist under overvejelse for det videre forløb da 
Planklagenævnet afgørelse kan ikke umiddelbart ankes. 
 
Riffelskydning i Jægerrådsregi. 
Med baggrund i forsamlingsforbuddet har det ikke være muligt at gennemfører skydning på 
forsvarets skydebane og Hjortebanen. Skydebanen på kaserne er lukket i forbindelse med ikke 
tjenstlig adgang til kasernen og på hjortebane med de indendørs faciliter var ikke muligt at 
anvende ud fra anbefalingerne i forbindelse med forsamlingsforbuddet. 
 
Jægerforums møde ved Naturstyrelsen Himmerland. 
Der har i 2020 ikke været afholdt møde med NST, vi håber at det ellers gode samarbejde vil blive 
genoptaget og at vi igen kan mødes og ikke mindst modtage invitationer til jagter. Ligeledes blev 
jagterne i efteråret aflyst. Afventer udspil fra NST Nordjylland om efterårets aktiviteter der er for 
nuværende ikke indkaldt til møde i Jægerforum. 
 
Status I regulering af mårhund samt mødeaktivitet med Skive kommune. 
Der opfordredes til at der blev givet regelmæssige tilbagemeldinger omkring regulering samt 
status på behov for materiel.  
Der arbejdes forsat på at søge yderlige midler fra kommunen samt et møde med de på området 
ansvarlige fra Skive Kommune og Jægerrådet. 
Som tidligere har kommunen givet tilskud samt tilkendegivelse om yderlige midler i 2021.  
Skive kommune havde et ønske om at der blev afholdt et møde med Jægerrådet i forbindelse 
med ”rottebekæmpelse” i forbindelse med oprettelse af foderpladser og fælder. Dette møde er 
også ramt af forsamlingsforbuddet, men kommunen har taget tiltag til at der fremstilles et større 
antal slagfælder til bekæmpelse af rotter og ligger op til at de skal opstilles alle steder hvor der er 
etableret foderpladser. Kommunens sagsbehandler på området ønsker at et møde med 
reguleringsjægerne om opgaven. Mødet forventes at blive inden sommerferien.  
 
Nye planer for de danske Natura 2000-områder.  
Miljøstyrelsen har taget de første skridt mod en udarbejdelse af nye Natura 2000-planer for de 
257 danske Natura 2000-områder, som kommer til at gælde for perioden 2022-2027. 
Udarbejdelsen af planer for Natura 2000-områderne sker i tre trin. Først udarbejdes en 
basisanalyse, som beskriver de data, der er indsamlet i forbindelse med overvågning af 
områderne. Desuden vurderes naturtilstanden samt status for - og evt. trusler mod - arter og 
naturtyper på udpegningsgrundlaget. Endelig danner basisanalyserne også grundlag for en 
dialogfase, hvor en række interessenter inddrages i processen gennem dialogmøder og 
lignende. 
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Dernæst udarbejdes forslag til Natura 2000-planer for perioden 2022-2027. Disse planer, som 
indeholder mål for naturtilstanden samt indsatsprogrammer for de 257 danske Natura 2000-
områder, forventes færdiggjort og sendt i høring senest i juni 2021. Herefter udgives de endelige 
planer. Efter vedtagelsen af Natura 2000-planerne udarbejdes kommunale handleplaner for alle 
Natura 2000-områderne. Dette forventes at ske i løbet af 2021. 
 
Arbejdet i det Grønne Råd i kommunen. 
Niels Martin Nielsen varetager stadig denne opgave på bedste vis og har haft nogle interessante 
og gode emner til drøftelse i løbet af året som Niels Martin har orienteret Jægerrådet om på 
møderne.  
Emner som der er behandlet i det grønne råd, vil Niels Martin komme ind på i hans del beretning 
som er en del af Jægerrådet samlede beretning. 
 
Kreds arrangementer med deltagelse fra Skive. 
Landsskuet i Herning 2020 hvor vi tidligere har været repræsenteret blev desværre aflyst og 
samme er gældende for 2021, men forventer at vi kan vende tilbage i 2022. Samt at der andre 
spændende tiltag på området vor vi meget gerne skulle deltage. 
 
 Jægerforbundets strategimodel. 
Bestyrelsen har drøftet oplægget til strategiprocessen og materialet fra DJ er fordelt til 
foreningerne, men med de muligheder der har været for foreningsarbejdet, har det været noget 
af en udfordring at kunne arbejde med processen og vi har måtte erkende at der har været 
begrænset tilbagemeldinger. 
 
Organisationsudvalget har dog fået en del tilbagemeldinger til det videre arbejde og første 
behandling af de tilbagemeldinger er netop gennemført. 
 
Arbejdsgruppen arbejder med en ny model for strategien, som tager udgangspunkt i, at det skal 
være en enkel model, som er let at forstå og som hele organisationen kan bruge i det daglige 
arbejde. Nuværende er på 34 sider, og kan ikke umiddelbar betegnes som let læsning. 
 
Modellen er bygget op om en vision, en politisk retning, nogle få strategiske mål og praktikken. 
Herudover er det en dynamisk model, der løbende skal justeres indholdsmæssigt.  
 
DJ’s vision: beskriver kort og præcist, det DJ vil opnå for medlemmerne. En vision er en drøm 
man har på langt sigt.  
 
Politisk retning: beskriver den overordnede retning, som den øverste ledelse i forbundet har 
besluttet at forbundet skal gå i, for at kunne nå visionen.  
 

Strategien: beskriver hvilke strategiske mål, som DJ skal nå for at løse DJ’s opgave inden for 
den politiske retning.  
Mål: definerer hvad vi vil opnå og skal være målbare 
 

Metoder: definerer hvordan vi vil opnå målene. Det kan f.eks. være en levesteder i det åbne 
land, en grøn profil eller samarbejde med andre organisationer. 
 

Midler: definerer hvilke midler vi vil tage i brug for at opnå målene. Det er typisk hvor mange 
resurser (tid og penge) vi vil bruge, men er f.eks. også kommunikation og uddannelse 
 

Praksis: beskriver de planer, handlinger, løsninger m.v. som vi efterfølgende laver i de 
forskellige dele af forbundet for at bidrage til at DJ når de strategiske mål.  
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Feedback: giver meldinger om hvordan metoder og virkemidler fungerer i praksis og om de rent 
faktisk bidrager til opfyldelse af de strategiske mål. Feedback giver også meldinger på hvordan 
vores omverden ændrer sig, så vi kan forholde os til om vores politiske retning og strategiske mål 
er de rigtige.  
 
  
 Kredssamarbejdet i kreds 2. 
 
Samarbejdet i kredsen har selvfølgelig været påvirket af forsamlingsforbuddet. Dog er det i 
perioden været muligt at gennemføre et fornuftigt niveau på mødeaktiviteterne såvel fysiske 
møder som online møder på Teams. 
Kredsbestyrelsen har den arbejdet efter at vi skal været åbne og imødekommende for derved at 
opnå bedst mulige dialog og samarbejde, og der har på møderne, såvel de fysiske- som 
onlinemøderne været udpræget vilje til det gode samarbejde og skabe det bedst mulige grundlag 
for kredsen medlemmer. 
 
Kort beskrivelse af nogle af de emner som kredsbestyrelsen har arbejdet med. 
 

• Hjortevildtsudvalgets indstilling og ageren i forbindelse med indsættelse af ekstra personer i 
udvalget samt HB-godkendelse indstillingen fra hjortevildtudvalget vedr. afskydning af ældre 
hjorte, den såkaldte 5 % regel. 

• Strategiprocessen Deadline: 12. maj for input til strategien. Der kan dog gives input til 
organisationsudvalget, 27. maj, og til formandsgruppen den 18. juni. 

• Funktions- og forventningsbeskrivelse for DJ’s person i DRHG 

• Kommissoriet for ”Aktivitets- & Udviklingskomitéen”. 

• Tilskud til mødeaktivitet for invasive arter 

• Naturnationalpark Stråsø. (Holstebro og Herning). 

• Jægernes natursyn lever ikke op til den politiske holdning der er for tiden fra regeringens 
støttepartier. 
 
Yderlig omkring kredsens aktiviteter vil jeg komme ind på under det indlæg jeg har i forbindelse 
med orientering fra Kredsformanden. 
 
 Grønne rådsrepræsentantens beretning, ved Niels Martin Nielsen 
 
Det Grønne Råd i Skive kommune er et forum for dialog om naturen og miljøet i Skive kommune. 
Emneområder: friluftsliv, skov, landbrug, turisme, jagt, fiskeri, sejlads, fugleliv, vandre- og 
cykelruter, faunastriber, sæler, tilstanden i Skive fjord, muslingeopdræt, naturpark, vådområde 
etabling, mårhundebekæmpelse 
Deltagere 11 organisationer: Skive Idrætssamvirke (ny mand, Jægerråd, Skive, Friluftsrådet 
(Anni Oppelstrup), DOF (Gorm Wæhrens), Lystfiskerforeningen for Skive og Omgn (Johan 
Lynderup) , Fur Museum (John Brinch Bertelsen), Naturstyrelsen(Rold Skovdistrikt Bendt E. 
Andersen), Museum Salling (Bo Schulz), Dansk Familielandbrug, Dansk Naturfredningsforening 
(Jan Jensen), Landbo Limfjord (Jesper Thomsen), Dansk Skovforening (Birger Schutte).  
Politisk deltagelse af Jens Peter Hedevang (V) og Anders Bøge (SF) fra TMU.  
Mødeleder: Chef for Natur og Miljø i Skive Kommune, Ann Ammitsbo, sekretær Katarina 
Sandberg. 
 
Året med Corona har budt på nedsat mødeaktivitet og onlinemøder. 
Her en kort omtale af de vigtigste emner: 
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20. august 2020:  Muslingeopdræt v/ Rasmus Wittrup fra Wittrup Seafood (3 anlæg i Skive fjord 
ud af flere andre virksomheder) og Per Dolmer. De laver muslinger for fødens skyld. 
Vandrensning er sekundær. Udfordring at Skive kommune først nu sikres indflydelse på 
placering og omfang. Hidtil kun søfartsstyrelsen. 
Hvordan påvirker muslingeanlæg jagten i området? 
 
11. marts 2021 Online. Skive Karup å vådområdet blev udskudt efter fejl i fosforberegninger. 
Men nye beregninger er i gang og det forventes at projektet kan gennemføres når der bliver 
klarhed over hvordan vej pillerne til broen over området kan forstærkes så den kan klare 
maksimal is og oversvømmelses påvirkninger. Nøreng ved Åsted er skitseret og forventes 
realiseret. Elkjær ved Selde fik vand i 2020 og nu efterspørges stier og bedre 
parkeringsmuligheder, ligesom landbrugsstyrelsen ønsker at sælge området. 
 
Det er vigtigt at lokale lodsejere og jæger følger med i om projekternes påvirkning af 
jagtmulighederne i området. Kan det tænkes at jagtforeningerne køber nogle af disse områder? 
 
20. maj 2021 Online:  
- Stiplaner kystrute langs Nordfjends og Sallings kyster. Den skal anvendes til Cykel, 
vandreruter(overnatte) og naturoplevelser. Rundture fra P-pladser. Det forventes at blive et 
stisystem med stor aktivitet. Derfor bør de lokalområder der berøres deltage aktivt i stiens 
forlægning i forhold til jagtområder! 
 
- Naturpark Flyndersø-Sønderlemvig. Arne Kristensen, Brøndum-Hvidbjerg er valgt som 
repræsentant for jægerne.  Der arbejdes på at åbne nye stisystemer, i hidtil lukkede (jagt) 
områder!! 
 
Mårhunde bekæmpelse: Det er en del af kommunens fokus på invasive arter, som bjørneklo. 
Krebs og japansk pileurt. Der er positiv indstilling til at hjælpe mårhundejægere. Kontakten til 
kommunen vedrørende fælder, kameraer mv. er gennem Peter R. Madsen  
 
Kommende Aktiviteter 
Temadag: Naturen i byen/villahaven, Landbruget og Natur for virksomheder.  
 
Jægerforbundsaktiviteter.  
September 2020 Webinar om Planloven og Naturbeskyttelsesloven  OBS. Vore 
søer/andedamme, vildremisser og vildtagre udpeges om §3 Områder med de begrænsninger der 
følger med!!. 
April 21: Havplan, plan for brug af havbund. Naturbeskyttelse og jagtbegrænsninger. Er det kun 
jagt og kvælstof der begrænser edderfuglen???? 
 
Jægerne i kommunen opfordres til at komme med observationer fra jeres færden i naturen? 
- forslag og synspunkter til forvaltning at det åbne landskab og natur? 

- eller andre forhold, der kan drøftes med de andre brugere af naturen?  

 
Afslutning. 
Konklusionen Jægerrådsarbejdet, er at det trods forsamlingsforbuddet har været muligt at holde 
et rimeligt niveau for mødeaktiviteten og at vi har fået en smule erfaring i at holde online møder 
som vi også fremadrettet vil kunne drage nytte af i forbindelse med information og samarbejde 
foreningerne imellem.  
Det bør fremhæves, at samarbejdet har været informativt og i en god og konstruktiv tone. Jeg vil 
gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for dette samarbejde. 
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Bemærkninger til beretningen: 
 
Punktet omkring udpegning til den regionale hjortevildtgruppe tiltrak sig opmærksomhed. 
Næstformand Peter R. Madsen deltager som Skives repræsentant i kredsbestyrelsen, da Jan 
Rasmussen er valgt som formand i kredsen. Skive jagtforening finder det problematisk at Peter 
R. Madsens kamp for at undgå arealbegrænsning i hjortevildtforvaltning og Jan Furers 
deltagelse, en overgang fik Skive Jægerråd til at stå som en af de 5 kommuner der ville 
nedlægge sit hverv i kredsbestyrelsen.  
 
Skive jagtforenings repræsentant Steffen Toft fremlagde følgende: 
 
Opfordring fra Skive Jagtforening til Skive Jægerråd.  
Den 26. oktober blev vi i Skive Jagtforening præsenteret for en situation hvor 5 Kreds 2-
bestyrelsesmedlemmer havde deponeret deres mandat og hvor 4 lokale Jægerråd i vores Kreds 
2 skulle opløses.  
Vores Kreds 2 repræsentant Peter Madsen var meget overraskende én af de 5.  
Den udmelding var ikke afstemt med Skive Jægerråd eller varslet på forhånd.  
Baggrunden var, at formanden for DJs Hjortevildtsudvalg havde inddraget en ekstern 
kompetenceperson, der ikke afviser arealbegrænsning som et redskab i dansk 
hjortevildtsforvaltning.  
Dette var jo i strid med DJs officielle holdning på det tidspunkt, om at hjortevildtsforvaltning skulle 
ske via tilpasning af jagttiden.  
De 5 kreds-bestyrelsesmedlemmer accepterede ikke at DJs Hjortevildtsudvalg samarbejdede 
med en kompetenceperson, der ikke afviser arealkrav og krævede ham fjernet fra udvalget.  
Skive Jagtforening er ret uforstående overfor, hvordan en yderst kompetent ekstern persons 
rådgivning ikke skulle kunne være nyttig.  
Fra bestyrelsen i Skive Jagtforening er der stadig ikke forståelse for kritikken.  
Peter fik ikke mandat til kritik på vores vegne.  
Skive Jagtforening støttede ikke holdningen blandt gruppen i Kreds 2, der havde deponeret 
deres mandat.  
Skive Jagtforening forventede at Peter derfor straks arbejdede som vores positive og 
konstruktive repræsentant i Kreds 2.  
Skive Jægerråd skulle absolut heller ikke nedlægges.  
På næste jægerrådsmøde d. 16.12.2020 orienterede Jan om, at havde der været afholdt flere 
møder mellem Kreds 2 og CLC + Karen Friis.  
Peter Madsen var stadig blandt de 5 Jægerrådsrepræsentanter, der havde deponeret deres 
mandat og stadig krævede kompetencepersonen fjernet.  
Skive Jagtforening konfronterede og kritiserede Peter Madsen for stadig at inddrage Skive 
Jægerråd i uroen, når der helt klart ikke var opbakning til kritikken på Jægerrådets 
bestyrelsesmødet d. 26.10.2020 i Rønbjerg  
Det ignorerede Peter Madsen og oplyste, at kritikken blev ikke blev fremført på Jægerrådsniveau, 
men på Kreds-niveau. Uroen handlede om Kreds 2-medlemmers kritik af HB ifm. 
Hjortevildtsforvaltning og DJs Værdigrundlag.  
Skive Jagtforening forklarede Peter at Kreds 2 er sammensat af repræsentanter fra Kreds 2s 
jægerråd. Derfor taler Peter på vegne af Skive Jægerråd i Kreds 2 og ikke personligt.  
Peter var uenig og holdt fast i sin kritik, hvorefter det lykkedes de 5 Kreds 2-medlemmer at 
fremtvinge et ekstraordinært Kreds 2-møde tirsdag d. 7. januar 2021.  
Hvad meningen med dette ekstraordinære kreds-stormøde var og hvad de 5 forventede at opnå, 
ville Peter ikke oplyse til Skive Jægerråd før kredsmødet.  
Skive Jægerråd gav Peter kritik for, at vi lokale jagtforeninger ikke kunne få noget at forholde os 
til, inden mødet d. 7. januar, som så alligevel blev aflyst pga. Corona.  
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Nu er sagen døet ud, men i Skive Jagtforening har vi mistet tilliden til Peter Madsen som vores 
repræsentant i Kredsbestyrelsen.  
Skive Jagtforening opfordrer derfor Peter Madsen til at trække sig fra hans plads i 
kredsbestyrelse, som repræsentant for Skive Jægerråd.  
Skive Jagtforening opfordrer Skive Jægerråd til at finde en anden repræsentant til 
kredsbestyrelsen.  
Fremført på Skive Jægerråds årsmøde d. 03.06.2021  
Skive Jagtforening. 
 
Peter Madsen havde ikke mulighed for at deltage i årsmøde og kommentere opfordringen 
  
3. Valg af formand. (Ikke på valg i år).  
Jægerrådsformanden vælges for en 4. årig periode. (Valgt i 2020). 
 
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning. 
Formand, Jan B. Rasmussen 
Næstformand, Kredsbestyrelsen kreds 2, Peter N.R. Madsen, Fur Jagtforening,  
Grønt Råds repræsentant i Skive kommune, Niels Martin Nielsen, Skive jagtforening,  
Sekretær, Hans Dahl, Hem Jagtforening.  
Bestyrelsesmedlem, Preben Nielsen, og Lihme jagtforening. 
Bestyrelsesmedlem, Arne Thomsen, Brodal jagtforening. 
Bestyrelsesmedlem, Arne Nielsen, Brøndum Hvidbjerg jagtforening.  
Bestyrelsesmedlem, Thorfinn Andersen, Estvad Rønbjerg jagtforening. 
Bestyrelsesmedlem, Birger Baunsgaard, Salling jagtforening. 
Bestyrelsesmedlem, Steffen Toft Jensen, Skive jagtforening. 
Bestyrelsesmedlem, Brian Elmo Pedersen, Rødding Spøttrup jagtforening. 
Kontaktpersoner til den Regionale hjortevildtgruppe, Preben Nielsen og Jonas Jakobsen, Lihme 
jagtforening. 
 

5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. (Ikke 
valg i år).   
Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse, vælges for                        
en 4. årig periode. (Valgt i 2020). 
 

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.   
Jægerrådet Skive har 4. delegerede ud af de 65. i kredsen. 
Jan B Rasmussen deltager i sin egenskab af kredsformand. Peter R. Madsen som repræsentant 
i Kredsbestyrelsen. Desuden indstilles  
Birger Bavnsgaard, Niels Henning Madsen, Salling Jagtforening 
Steffen Toft Jensen, Anethe Karlsen, Skive Jagtforening. 
    
7. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag. 
 

8. Orientering ved Hovedbestyrelsesmedlem Norbert F.V. Ravnsbæk og  
Kredsformand Jan B.  Rasmussen. 
Norbert Ravnsbæk talte om hovedbestyrelsens arbejde. Der er fokus på bevarelse af 
medlemmerne og andelen af jægere som er repræsenteret i DJ, herunder medlemmernes 
opfattelse af fællesskabet. Der arbejdes med DJ´s input til den politiske dagsorden i landet og 
styrkelse af jægernes image. Norbert talte om at skabe gejst, tillid, opbakning, synlighed og 
åbenhed i beslutningsprocessen. Således diskussionerne indeholder gensidig respekt og respekt 
af uenigheder og den gode tone fastholdes uanset om debatten forgår i plenum eller på 
Facebook. 
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Norbert talt om DJ værdier (Respekt, Tillid, Åbenhed og Mod) samt Jægernes værdisæt  
J – jagt og forhold forbundet med jagten 
Æ - ærlighed 
G - givende 
E- engagerede 
R – respektfuldt 
 
Både Norbert og Kredsen har været involveret i de udviklingsaktiviteter, der har været omkring 
deltagelse i landsskuet og Jægerfestival som forventes at trække 5.000 gæster. Drejebogen er 
klar, men Corona udsat til 2022 
 
Kredsformand Jan B. Rasmussen berettede om Kredsbestyrelsens arbejde siden kredsmødet i 
august 2020 samt aktiviteter omkring oprettelse af naturnationalparker, herunder Stråsø plantage 
ved Ulfborg. Forløbet omkring valget af jægerrepræsentant til den regionale hjortevildtgruppe, 
aktiviteterne omkring jægerfestival i messecenter Herning.   
 
Niels Martin Nielsen fremførte et spørgsmål om de tilstedeværende kunne give en kort oversigt 
over synspunkterne i hjortevildtforvaltningen. Vildtforvaltningsrådet, hjortevildtgrupperne og 
Danmarks Jægerforbund har forskellige synspunkter. Der er rigelig med krondyr i flere områder 
og det er svært at få bestanden under kontrol. Den almindelige lodsejer/jæger udenfor 
skovområderne har kun begrænset jagtmulighed. Der tales om 5% regel og arealbegrænsning, 
krav til indberetning med Nemid og anden central styring. 
Hvilke synspunkter er til den menige jægers fordel og hvilke er til de større jordbesidders/ 
jagtkonsortieres fordel?  
Hvilke synspunkter taler imod jagt? Et stort spørgsmål i en hed debat. 
 
Norbert Ravnsbæk forklarede hvorfor han hele tiden har været imod arealbegrænsning og den 
bureaukratiske administration den vil medføre, når der kun afskydes 21% handyr blandt 
hjortevildt 
 
9. Eventuelt. 
Mødet afsluttes i god ro og orden med tak til ordstyren 
 
Referent Niels Martin Nielsen  

      
 


