
Danmarks Jægerforbund Skive, Jægerrådet 
 
Jagtforeninger:  
Brodal Jagtforening, Brøndum-Hvidbjerg Jagtforening, Estvad-Rønbjerg Jagtforening, 
Hem- Hindborg- Dølby Jagtforening, Salling Jagtforening,  
Skive Jagtforening, Lihme Jagtforening, Nordfjends Jagtforening,  
Fur Jagtforening, Rødding- Spøttrup Jagtforening. 
 
Referat og beretning for jægerrådets møde 2020.  
 
Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.00 
Sted: i Estvad Rønbjerg Jagtforenings lokaler, Rettrup Kærvej 28, 7800 Skive.  
 
Dagsorden med referatet. 
 

1. Valg af dirigent. Birger Baunsgaard, Salling Jagtforening blev valgt. 
 
Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke og grønt råd Skive Kommune. 
Formanden beretning gav anledning til følgende kommentarer:                               
Anders Poulsen Skive Jagtforening rejst spørgsmål om hvorfor jægerrådet ikke var mere 
politisk aktive i deres arbejde i rådet, hertil blev svaret som det også fremgår af 
beretningen at den nødvendige interesse ikke spores blandt flertallet af medlemmer i de 
lokale foreninger og det ikke på møderne var anden tilbagemelding end, der skal 
arbejdes for mest mulig jagt på flest mulige arter. 
 
Anethe Karlsen Skive jagtforening efterlyste referater på kredsens hjemmeside fra 
Jægerrådet i Skive. Blev besvaret med at der ikke var blevet opdateret i det seneste år 
og forventes genoptaget af den nye Bestyrelse. 
 
Efter bestyrelsens beretning gav Grøn råds repræsentant Niels Martin Nilsen en 
orientering om hvad der havde været af hovedpunkter på møderne. 
 
Finn Trustrup, Estvad Rønbjerg Jagtforening stillede spørgsmål til hvad Skive kommune 
ville gøre i forbindelse med muslingefiskeriet i Skive fjord og den derved mindre bestand 
af andefugle. Niels Martin gjorde opmærksom på at ansvaret for søterritoriet ligger under 
Miljøministeriet, men hvis dette emne kunne uddybes nærmere, vil det blive det blive 
taget med i det grønne råd. 

 
2. Valg af formand. Jan B. Rasmussen blev genvalgt 

 
3. Orientering om bestyrelsens sammensætning. 

a. Fremgår af beretningen under punktet konstituering. 
  

4. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen (HB) og suppleanter for disse. 
a. Der blev ikke yderlige kandidater opstillet til HB. 

 
5. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Følgende blev valgt 

a. Jan B. Rasmussen, (kredsmandat) 
b. Steen Toft, Skive jagtforening. 
c. Peter N.R. Madsen, Fur Jagtforening.  
d. Arne Nielsen, Brøndum Hvidbjerg jagtforening. 
e. Birger Baunsgaard, Salling jagtforening. 
f. Arne Thomsen, Brodal Jagtforening. Suppleant 

 
7. Indkomne forslag. Der var ingen forslag modtaget. 



8. Orientering ved Hovedbestyrelsesmedlem (HB) Norbert F.V. Ravnsbæk og Konstitueret 
Kredsformand Jan B. Rasmussen. 

 
Norbert orienterede om de aktuelle sager der arbejdes med i hovedbestyrelse: 
Hjortevildtforvaltningen og hvad arealkravene kunne give af yderlige forvaltning regler på 
sigt hvis metoden vil blive godkendt politisk. 
 
Medlemsudviklingen og de derved faldende indtægter har af konsekvenser hvis der ikke 
iværksættes tiltag fra HB. 
 
Status på de kommende jagttidsforhandlinger i vildtforvaltningsrådet hvor der igen er 
drøftelser omkring andefuglene. 
 
Jan orienterede kort om situationen i kredsbestyrelsen og de tiltag der havde været i 
forbindelse med den siddende formand, trak sig den 24. december 2019. 
 
Tilmelding til kredsens årsmøde vil snarest blive muligt og metode vil tilgå de respektive 
formænd når løsningen er blevet færdigtestet. 
  

9. Eventuelt.  
 

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet og den gode og ligefremme dialog der 
har været. 

 
Efter behandlingen af dagsorden debatteres hovedbestyrelsens oplæg til ny struktur i 
Danmarks Jægerforbund. Følgende emner blev berørt. 
 

Jægerråd, der ikke fungerer og som mangler økonomi og støtte. 
Kreds 7’s geografisk betingede udfordringer med mange kommuner. 
Et for stort repræsentantskab. 
Hvordan der skabes rum for nye medlemstyper. 
Hvordan de frivillige opgaver spredes til flere. 
Mere administrativ hjælp til jagtforeninger, kredse og Jægerråd. 

 
 
Ad pkt. 2. Formanden/bestyrelsens beretning for 2019: 
I beretningen vil følgende emner blive nævnt: 
- Jægerrådssamarbejdet i Skive, 
- Kreds arrangementer med deltagelse fra Skive,  
- Friluftrådet Limfjord syd. 
- Kredssamarbejdet i kreds 2, 
- Jægerforbundets ny struktur. 
- Grønne rådsrepræsentantens beretning, ved Niels Martin Nielsen. 
 
Jægerrådssamarbejdet i Skive. 
Samarbejdet på tværs af de 10 foreninger hvor alle er repræsentant i rådet, har været 
gennemført som tidligere med hovedvægten på samarbejde og gensidig orientering, hvor det 
primære omdrejningspunkt har været jagtforeningerne og de opgaver/udfordringer samt 
gensidig orientering 
Der har været afholdt 4. møder i årets løb.  
 
Af emner som er blevet at drøftet, vil jeg nævne følgende: 
 
 
 



Fur Jagtforening, etablering af riffelskydebane på Fur.  
Jægerrådet blev af Peter Madsen orienteret om status i etablering af en riffelskydebane på Fur. 
Fur Jagtforening fik for et års tid siden tilladelser til at anvende området til riffelskydebane jf. 
den i forvejen § 3 - hede fredning som er for området. Her efter udsendte Skive Kommune en 
nabo orientering, inden de ville udsendte landzonetilladelsen. Her kom der 10 indsigelser fra 
flere sider. Herefter besluttede de fra politisk hold at Ø- udvalget skulle høres, de vendte 
tommelfingeren op. Så i efteråret 2019 udsendte Kommunen meddelelse om Landzone 
tilladelsen, der havde en høringsfrist på 4 uger. Der blev indgivet i alt 3 indsigelser, 1 fra 
Danmarks Natur Fredningsforening, 1 fra en sommerhusejer, bosiddende i UK via sin advokat, 
samt grundejerforening for sommerhusene i Ulsted. 
De er alle sendt ind til klage ankenævnet, som så ser på sagen   
 
Riffelskydning 
Jægerrådet har forsat valgt at pulje riffelinstruktørerne, så der på tværs af de enkelte foreninger 
kan gennemføres træning og indskydning for alle medlemmer i lokalområdet på såvel 
hjortebanen som på skydebanen på kasernen. I forbindelse med centraliseringen af forsvarets 
drift, er skydebanen nu forvaltet af Forsvarets ejendomsstyrelse, det har ikke umiddelbart gjort 
det lettere at få adgang til banen og der er ligeledes kommet brugerbetaling på lejen. Der er for 
2020 aftalt 3 skydebanedage 2 i foråret 1 efteråret. 
Håber flere vil benytte sig af tilbuddet om træning og indskydning da deltagerantallet desværre 
har være faldende i de seneste år. 
 
Jægerforums møde ved Naturstyrelsen Himmerland. 
Der har i 2019 været afholdt 1 møde fra NST-side, Som nævnt i beretningen sidste år, er Skive 
i forbindelse med omlægningen af skovdistrikterne nu er under Skovdistrikt Vest Himmerland. 
På mødet blev der ud over orienteringen om distriktets drift m.m. givet en orientering om 
invitations jagter, for de under distriktet hørende jagtforeninger. Denne orientering blev 
udmøntet i at der fra Jægerrådet i Skive blev inviteret 5 foreninger til drivjagt i 2019 med hver 2 
deltagere og i næste sæson vil de resterende foreninger blive inviteret. NST har i forbindelse 
med invitationerne lagt stor vægt på at der fra de inviterede foreninger udpeges en erfaren og 
en mindre erfaren jæger og at mulighederne går på skift blandt medlemmerne. Der har 
udelukkende været positive tilbagemeldinger fra deltagerne.  
 
Medlemshvervning / tilbagegang 
Emnet har været drøftet med baggrund i et faldende medlemstal i generelt i forbundet. I år viser 
opgørelsen at der er 1308 mod 1320 medlemmer i Skive stort ses samme som sidste år. 
Tilbagegangen har til dels været afgang af beklagelige men naturlige årsager, og vi ikke har 
den ønskede tilgang af yngre-/ny jægere. Jægerrådene har modtaget et oplæg til drøftelse 
rådene: 
 
Oplæget 
• Hvad gør I lokalt for at rekruttere medlemmer i foreningerne? 
• Hvordan arbejder I lokalt med at få jagttegnskursisterne med som medlemmer? 
• Hvordan foregår nyjæger-, ungdoms- og juniorjægerarbejdet i kommunen? 
• Hvordan arbejder I med fastholdelse, så nye medlemmer fortsat føler, de har glæde af 
medlemskabet? 
 
Denne opfordring vil formentlig være en kommende opgave til drøftelse i jægerrådet.  
 
 
 
 
 
 
 



Bekæmpelse af invasive arter, herunder Mårhund. 
Som kort tidligere nævnt er der fra kommunen givet tilskud samt tilkendegivelse om yderlige 
midler i 2020.  
Jægerrådet indkaldte i forbindelse med modtagelsen af materialerne alle foreninger til et 
mårhunde seminar, hvor der var en meget stor interesse og betydeligt flere ønsker om udstyr, 
end vi har til rådighed.  
På opfordring fra og i samarbejde med Kommunen har jægerrådet fremsendt ansøgning til 
yderlig anskaffelse i 2020 da det er ønsket at samtlige foreninger i kommunen skulle få 1 til 2 
sæt stillet til rådighed og at de uddannede reguleringsjægerne skulle være med til at give støtte 
til etableringen og drift, så vi af den vej får interesse og viden ud til så mange jægere som 
muligt.  
Med baggrund af Det grønne råds medlemsorganisationer har været positive for det arbejde 
som er jægerne udfører, men meget begrænset med økonomisk støtte fra samme, arbejdes der 
på i DJ-regi at få en bedre dialog med de pågældende organisationer på området. 
 
Men nu lægger miljøminister Lea Wermelin (S) op til, at de danske jægere må bruge 
natsigteudstyr, når de er på mårhundejagt. 
- Jeg har afventet Vildtforvaltningsrådets anbefaling, og nu har jeg fået grønt lys fra rådet. Det 
vil jeg gå videre med, siger ministeren. 
Lea Wermelin vil ikke sætte dato på, hvornår danske jægere lovligt kan påmontere et natsigte 
på jagtriflen. 
- Jeg deler jægernes utålmodighed, men jeg arbejder så hurtigt som overhovedet muligt, siger 
hun. 
 
Våben.  
Knive/vandelsgodkendelse. Danmarks Jægerforbund har i 2019 modtaget et utal af 
henvendelser fra både medlemmer og ikke medlemmer i forbindelse med, at de er blevet sigtet 
for overtrædelse af våbenloven, fordi de har købt en kniv eller lignende på nettet. 
 
I nogle tilfælde har DJ kunnet hjælpe, mens jægerne i andre tilfælde har mistet politiets 
samtykke til jagttegn. Rådet til jægerne er, at hvis man overvejer at købe en kniv på nettet, så 
lad være! Er det alligevel gået galt, så anbefaler vi, at man ikke betaler bøden, før man har 
kontaktet jægerforbundet eller en advokat. 
 
DJ ønske om et egentligt våbenråd er landet på oprettelsen af et dialogforum under 
Justitsministeriet, som behandler aktuelle faglige og politiske våbensager. 
DJ tilfreds med, at der er oprettet et dialogforum, hvor brugerne kan drøfte både våbenfaglige 
og -politiske tiltag med myndighederne. men så dog gerne en større fremdrift i de mange sager, 
med en forhåbning om, at en række sager bliver sendt i høring i første kvartal af 2020. 
 

Jægerforbundets ny struktur.  
HB har udarbejdet oplægget med udgangspunkt i de mål, der er sat for strukturarbejdet samt alt 
den viden, der er genereret og indsamlet fra de første indledende strukturdrøftelser på 
formandsmødet i december 2016, over de mange dialogmøder, der har været afholdt landet 
over, til strukturudvalgets 
endelige forslag til en ny struktur. 
 
HB’s oplæg er endvidere udarbejdet med fokus på at finde en løsning på de centrale 
nøgleelementer, som HB finder, er de største udfordringer i den nuværende struktur: 

 Jægerråd, der ikke fungerer og som mangler økonomi og støtte. 
 Kreds 7’s geografisk betingede udfordringer med mange kommuner. 
 Et for stort repræsentantskab. 
 Hvordan der skabes rum for nye medlemstyper. 
 Hvordan de frivillige opgaver spredes til flere. 
 Mere administrativ hjælp til jagtforeninger, kredse og Jægerråd. 



 
Det HB’s mål, at de kommende måneders drøftelser i organisationen kan konkretiseret i en 
tidslinje og en principskitse, der fremlægges på 
repræsentantskabsmødet i 2020. 
Første når der er enighed om de overordnede rammer, vil arbejdet med nye vedtægter, en 
konkrete økonomimodel osv. blive igangsat. Derfor vil en ny struktur først være endelig på 
plads om nogle år, mens enkelte dele naturligvis kan iværksættes før, når og hvis det giver 
mening. 
 
Som det fremgår af indkaldelsen til årsmødet, vil Hovedbestyrelsens (HB) oplæg til 
strukturændring drøftes på jægerrådenes årsmøder. 
 
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. Dette samarbejde har efter flere års dialog om bekæmpelse af 
invasive arter (Mårhund) arter udmøntet sig i at kommunen har givet Jægerrådet et tilskud på 
20.000,- til anskaffelse af udstyr som blev til brugt til anskaffelse af MMS kameraer og fælder 
der er udleveret til jagtforeningerne og er nu ude og arbejde for den gode sag. Skive kommune 
har for 2020 afsat yderlige midler til bekæmpelsen. 
Emner som der er behandlet i det grønne råd, vil Niels Martin komme ind på i hans beretning 
umiddelbart efter bestyrelsens beretning. 
 
Friluftrådet Limfjord syd. 
Peter N.R. Madsen fra Fur Jagtforening, er som bekendt valgt til suppleant til bestyrelsen for 
Limfjord syd. Friluftrådet er under implementering af ny struktur men for nuværende er denne 
ikke endeligt fastlagt. Men Peter har sikret sig en plads i det nyoprettede Limfjordsråd, som 
jægernes repræsentant, et råd som dækker alle kommuner som har tilknytning til Limfjorden. 
Tillykke til Peter med valget.    
 
 
Afslutning på punktet jægerrådssamarbejdet. 
Konklusionen Jægerrådsarbejdet, må være at det i større udstrækning har været baseret på 
den indbyrdes information og samarbejde foreningerne imellem, hvor den enkelte jagtforening 
er blevet vægtet i forhold til det organisationspolitiske arbejde, men det bør fremhæves, at 
samarbejdet har været informativt og i en god og konstruktiv tone. Jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at takke for dette samarbejde. 
 
Kreds arrangementer med deltagelse fra Skive. 
Jægere fra Skive var også i 2019 repræsenteret med deltagere, på frilandsmuseet i forbindelse 
med Jagt & Mennesker 2019.  
Også i år var det buejægerne fra Salling Buejægerlaug, samt lokale hundefolk med deres 
velafrettede hunde og ikke mindst de lokale knivmagere, som leverede en stor indsats. 
 
Kredsen har i samråd med Hjerl Hede besluttet, at efter 7 år, er 2019 det sidste i rækken af 
tema- weekender på heden under temaet ”Jagt og mennesker”. 
Efter dette års evaluering, blev denne beslutning taget med baggrund i, at det var blevet 
vanskeligere med årene at stille det store fornødne antal frivillige fra såvel Jægerforbundet som 
fra museets egne frivillige. 
Ligeledes var det det ikke umiddelbart muligt at finde en afløser til varetagelse af arrangementet 
fremadrettet, samt at museet i forbindelse med pålagte besparelser måtte forudse nogle meget 
begrænsede ressourcer til at varetage en sådan opgave. 
Kredsen takker såvel Hjerl Hede og deres hjælpere, samt de mange frivillige fra 
Jægerforbundet kreds 2, for deres store og engagement og støtte gennem alle årene, og ikke 
mindst den uvurderlige indsats, de har ydet for formidlingen af jagt og dens mange facetter. 



Landsskuet i Herning i perioden den 04. til 06 juli blev gennemført under ledelse af en 
arbejdsgruppe nedsat af kredsen samt deltagelse primært af jægere fra lokalområdet. 
 
Det var nogle gode og informative dage og der arbejdes på at gennemføre dette arrangement 
igen i 2020.  
 
Kredssamarbejdet i kreds 2. 
Samarbejdet i kredsen har været præget af, holdnings og meningsudvekslinger under vejs på 
kredsmøderne sidste år, der blev på møderne drøftet meninger og holdninger, men der er 
efterfølgende givet håndslag på, at vil lægge dette bag os, så vi i kredsbestyrelsen gerne skulle 
få et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for medlemmerne i kredsen. 
Konklusionen var efter min opfattelse, at vi i kredsbestyrelsen havde den nødvendige vilje til at 
forsætte det gode samarbejde. 
Kort beskrivelse af nogle af de emner som kredsbestyrelsen har arbejdet med. 
 

• Indgåelse af aftale med MST om forvaltning af invasive arter. 

• Ansøgninger til DJ-puljen, hvor de ansøgte midlers fordeling i indeværende år har kunne 
dække de ansøgte ønsker. 

• Medlemsudviklingen med de stadigt faldende medlemstal. 

• Kredsens forslag om at etablere en bestyrelsesansvarsforsikring for DJ’s lokale 
jagtforeningsbestyrelser samt ønske om Ekstern juridisk bistand. 

• Beslutning om at der kan gives et mindre økonomisk tilskud fra kredsen i forbindelse 
med at der afholdes arrangement om regulering af invasive arter i regi af jægerrådene.  

• Den jagtpoliske prioriteringsliste, prioriteringen af de for nuværende 20 punkter. 

• DJ's værdigrundlag. 

• Alkohol- og rusmiddelpolitik 
 
Dog har de sidste par måneder givet nogle udfordringer, startende med at hjortevildtformanden 
valgte at udtræder som kredsens repræsentant og Formand af det Regionale 
Hjortevildtsudvalg. Kredsbestyrelsen måtte hermed erkende at udfordringer i kredsen, kunne 
blive større end umiddelbart forventet. Men da Kronvildt ikke er bestyrelsens eneste og derfor 
ikke gerne skulle overskygge kredsarbejdet blev dette en opgave som kredsbestyrelsen tog til 
efterretning dog med ønske om at få en afklaring fra Formanden i DJ-hjorteudvalg. 
 
Men da kredsbestyrelsen modtog julehilsen på mail den 24. december fra kredsformanden, 
som meddelte at han besluttet at stoppe som formand i kreds 2, måtte jeg personligt erkende at 
min personlige opfattelse at et konstruktivt samarbejde i kredsbestyrelsen, åbenbart var ramt 
noget forbi. Med andre ord jeg havde ikke set denne beslutning komme og særdeles ikke før 
kredsens årsmøde. 
 
Så på det kommende Kredsmøde er der flere opgaver og udfordringer som der skal tages 
stilling til herunder valg af ny Kredsformand samt repræsentant i kredsens regionale 
hjortevildtsudvalg. 
 
Med forventning om at vi fra Skive vil være så bredte repræsenteret som muligt, på årsmødet 
den 15. marts, for derved at kunne støtte den demokratiske proces og give den bedst mulige 
forudsætning for det kommende bestyrelsesarbejde i kredsen, vil jeg afslutte bestyrelsens 
beretning med en tak til Jægerrådet for samarbejdet i det forgangne år. 
 
 
 
 
 
 
 



Ad pkt. 4. Konstituering. 
 
Bestyrelse har konstitueret sig således i henhold til forretningsorden:  
Næstformand Peter N.R. Madsen, Fur Jagtforening,  
Grønt Råds repræsentant i Skive kommune, Niels Martin Nielsen, Skive jagtforening,  
Sekretær, Jacob Nørgaard Nordfjends Jagtforening.  
Kontaktperson til den Regionale hjortevildtgruppe, Preben Nielsen, Lihme jagtforening. 
Repræsentant fra Jægerrådet til Naturparkrådet, Flynder sø-Sdr Lem vig, Arne Nielsen, 
Brøndum Hvidbjerg jagtforening.  
Bestyrelsesmedlem, Thorfinn Andersen, Estvad Rønbjerg jagtforening. 
Bestyrelsesmedlem, Hans Dahl, Hem-Hindborg jagtforening. 
Bestyrelsesmedlem, Birger Baunsgaard, Salling jagtforening. 
Bestyrelsesmedlem, Anders Laigaard, Skive jagtforening. 
Bestyrelsesmedlem, Brian Elmo Pedersen, Rødding Spøttrup jagtforening. 
  
 
Ad pkt. 6. Indstilling af 4 delegerede til repræsentantskabsmødet 2020. 
 
Jægerrådet ønsker at indstille følgende: 
Jan B. Rasmussen, Formand (kredsmandat) 
Steen Toft, Skive jagtforening. 
Peter N.R. Madsen, Fur Jagtforening.  
Arne Nielsen, Brøndum Hvidbjerg jagtforening. 
Birger Baunsgaard, Salling jagtforening. 
Arne Thomsen, Brodal Jagtforening. Suppleant  


