
Referat fra ordinært kredsmøde i kreds 2, afholdt den 29. juni 2021 i Plexus, Idom-Råsted, 

Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro. 

Mødet startede klokken 18.00 (indskrivning og spisning fra 17.00) og sluttede 22.00. 

 

Dagsorden: 

1:   Velkomst og valg af dirigent. 

2:   Valg af stemmetællere. 

3:   Beretning omkredsens virksomhed. Kredsformand og koordinatorer. 

4:   Orientering om kredsens økonomiske forbrug. Kassereren. 

5:   Valg af kredsformand. (ikke på valg i 2021) 

6:   Valg af hovedbestyrelsesmedlem & suppleant. (ikke på valg i 2021) 

7:   Orientering om hovedbestyrelsens arbejde. Claus Lind Christensen og Karen Friis. 

8:   Valg af fagkoordinatorer. 

9:   Valg af repræsentantskabsmedlemmer. 

10: Indkomne forslag 

11: Overrækkelse af Ledernål og DJ-fortjenestenål. 

12: Evt. 

 

Ad 1: Advokat Kristian Dalsgaard blev valgt som mødets dirigent, og kunne konstatere at kredsmødet var 

lovligt varslet/annonceret – og dermed beslutningsdygtigt. 

Ad 2: Som stemmetællere blev valgt: Sigvald Gravesen, Kurt Madsen og Henrik Haugstrup. 

Ad 3: Kredsformanden Jan Rasmussen (JR) startede med at konstatere, at det forgangne år har været præget 

af aflysninger: jagter, møder, messer, kurser og sammenkomster. Fysiske møder har været erstattet af 

onlinemøder i kredsbestyrelsen (KB). Onlinemøder er nok kommet for at blive – og kan være både brugbare 

og effektive, selvom JR savnede de fysiske møder. Samarbejdet i kredsbestyrelsen har været godt, selvom 

”vi ikke er enige om alt”. Der har været en god stemning og tone på møderne, hvor man har udvist respekt 

for hinandens forskelligheder. 

DJ`s værdigrundlag, natursyn og vedtagne politikker har fyldt meget på møderne (se pkt. 10) 

Jægernes omdømme i forbindelse med sager som: ulovlig jagt, krybskytteri, uheldige ulveudtalelser, 

forgiftede fugle, ulovlige fælder og kritik af udsætning til jagt skal vi tage alvorligt, og sammen skal vi 

”kikke indad og vende de dilemmaer, der kan skade jagten”. JR fremhævede dog også jægernes store indsats 

for mere og bedre natur, hvor ”vi er foran mange andre grønne organisationer” 

Det er vigtigt, at alle tager ansvar, når jægernes bidrag på den grønne front skal ud til en større kreds. JR 

opfordrede til, at alle jægere deltager i den offentlige debat og i øvrigt bliver de bedste udgaver af sig selv. 

I Aktivitets- og Udviklingskomiteen er der tænkt store tanker. Det er blandt andet mundet ud i tre, større 

igangsatte projekter: 

• Jægerfestival, den 11, juni 2022 



• Onboarding kursus (for nye såvel som eksisterende bestyrelsesmedlemmer), som forventes iværksat 

efteråret 2021 

• Landsskuet i Herning, den 30. juni 2022. 

• Nyjæger Camp (juniorjægere), som forventes gennemført 2022. 

Ovennævnte tiltag er blevet udskudt pga forsamlingsforbuddet i 2021. 

Bekæmpelsen af mårhunden har givet gode resultater – en tydelig reduktion af bestanden. JR takkede alle, 

der bidrager dag og nat med den opgave. 

Sammen med HB-medlem Norbert Ravnsbæk har JR deltaget i jægerrådsmøderne rundt omkring i kredsen. 

Det har været interessant og udbytterigt. Temaer, der har været diskuteret lokalt, har været: adgangen til den 

fælles natur, lokale miljømæssige tiltag, kommunal (=økonomisk) opbakning bag 

mårhundebekæmpelsesindsatsen, naturnationalparker med eller uden indhegning, jagtmulighederne samme 

sted, solcelleparker – herunder hegning og vildtpassager m.m. JR takkede alle i kredsen, der har ydet en 

indsats for jagtsagen. 

Leif Filsø er netop blevet genvalgt som formand for den regionale hjortevildtgruppe. Siden sidste møde er 

Jan Furer Madsen blevet tildelt en ledig plads i udvalget af formanden for DJ´s hjortevildtudvalg (Torben 

Schulz Jensen, TSJ)…et emne, der senere blev drøftet under pkt. 10. 

Covid19-situationen har besværliggjort lokale møder og input i forhold til strategiprocessen, alligevel er JR 

optimistisk; det allerede udviklede strategimateriale lover godt for det fremadrettede arbejde i 

organisationen. 

JR sluttede sin beretning med at takke alle, der gør et uundværligt stykke arbejde – enkeltjægere, 

koordinatorer, tillidsmænd, foreninger, og kredsens bestyrelses- og tillidspersoner. 

Efter JR´s beretning fik koordinatorerne ordet. 

Kredsen har tilknyttet 18 koordinatorer og kontaktpersoner, som tilsammen udgør ”jagtens maskinrum”. På 

skift fremlagde koordinatorerne status på deres arbejde (da de tre førstnævnte ikke var til stede, blev deres 

tilbagemeldinger oplæst af JR).  

Detailinfo fra de enkelte koordinatorer kan evt. ses på kredsens hjemmeside!  

• Strand- og Havjagt (Kim Jensen): Der arbejdes stadig på at få udarbejdet en sikkerhedsfolder. 

Strand- og havjagt er et område, som er forholdsvis lavt prioriteret. 

• Flugtskydning (Mogens Jacobsen): Er efter nedlukningen kommet godt i gang igen. Der har været 

en del udfordringer i forbindelse med haglskydeprøverne, hvor der har været større fremmøde end 

forventet, som har givet nogle uhensigtsmæssige ventetider enkelte steder. 

• Nyjæger (Freya Askjær): Freya har desværre måtte trække sig fra posten grundet sin 

arbejdssituation. Freya er meget ked af, at hun ikke kan finde den fornødne tid, men har tilkendegivet 

at stå til rådighed for at hjælpe en eventuel afløser i gang på området. Aflyste nyjægerjagter i Karup 

er blevet flyttet til 9. oktober 2021 og 19. dec. 2021. 

• Kurser (Sigvald Gravesen):  Berettede om diverse kurser afholdt på trods af coronasituationen. 209 

personer har været på kursus. Sigvald opfordrede til at komme med forslag til nye kurser. Beretning fra 

kursuskoordinator Sigvald Graversen vedhæftet dette referat som bilag 1. 

• Hunde (Knud Maabjerg): Der har været god tilslutning til de prøver (markprøver, schweissprøver 

m.m.), der har været afholdt i kredsens regi. Knud takker især prøvelederne. 

• Buejagt: (Henrik Haugstrup): Der er mulighed for at lave bueinstruktørkurser i den lokale 

jagtforening. Interessen for buejagt er stigende. Henrik fortalte derefter om de fusionsovervejelser/-

planer der er imellem DJ og FADB (Foreningen Af Danske Buejægere). Nogle buejægere frygter, de 



drukner i fusionen med DJ; andre at det vil styrke buejagten i DK. På en ekstraordinær GF den 28. 

august afgør buejægerne deres egen fremtid. 

• Jagthorn (Hans T. Stephansen): Jagthornsaktiviteten i kredsen har ligget i dvale – der skal 

igangsættes undervisningsaktiviteter. 

• Regionalt hjortevildt (Leif Filsø): Leif fortalte om VFR, samforvaltningsmodellen og arealkravene, 

og især om vigtigheden af i forvaltningen at have sikre data både i forhold til kalveregulering og 

voksne dyr.  

• Friluftsrådet, Vestjylland (Kim Bjerre): Som næsten ny på posten fortalte Kim om vigtigheden af 

at være til stede, hvor beslutninger træffes og måder, hvorpå man får mest mulig indflydelse, når 

man skal kæmpe jagtens sag. 

• Friluftsrådet, Limfjord syd (Peter N.R. Madsen): Udtrykte enighed med det foregående indlæg, og 

fortalte hvor svært det var at samle jægere, når talen faldt på fredningssager, adgangsveje m.m. 

• Trækvildt (Niels-Erik Jørgensen): En stor vildmøllepark er under opbygning ude i Vesterhavet. 

Hvilken betydning den får for trækfuglene, bekymrer trækudvalget. Niels-Erik fortalte endvidere om 

stabile (bramgæs) og stigende (grågås og kortnæbbet gås) bestande af gæs og dermed forbundne 

mulige, adaptive forvaltningstiltag. Der er international bevågenhed på ulovligt nedlagte gæs og 

mulige anskydningsproblemer vedr. bramgæs. Indsamlingen af vinger (i opsatte frysere) har været en 

succes. Edderfuglene har det skidt – der er pt igangsat et projekt edderfugleshelter (=dække til 

rugende edderfuglehunner). 

• Frivillig jagtprøve (Kurt Madsen) De frivillige jagtprøver har alle været aflyst grundet corona. Nye 

prøver er planlagt.   

Beretningen blev taget til efterretning. 

Ad 4: Kredskasserer Linda Nielsen fremlagde et regnskab for 2020, der klart afspejlede, at mange aktiviteter 

ikke har kunnet gennemføres. Udgifter og indtægter blev gennemgået. Årets (2020) resultat blev på 117.922 

kr. Egenkapitalen er pt på 366.718 kr. Budgettet for 2021 er på 240.512 kr., hvilket ”afslører”, at der igen er 

gang i aktiviteterne. Linda gennemgik også kredsens medlemstal, som viser en lille fremgang siden 2017. 

Medlemstallet er pt 15.240. 

Ad 5. Kredsformanden er ikke på valg i år (2021) 

Ad 6: HB-medlemmet er ikke på valg i år. (2021) 

Ad 7: DJ-formand Claus Lind Christensen (CLC) orienterede fra HB. Han roste dog først JR for en 

beretning, ”der markerer aktivitet og holdninger”. CLC pegede på de dramatiske nedgange i agerhøne, hare, 

edderfugl men også på de arter der kræver internationalt ansvar og samarbejde. Faktabaseret forvaltning er 

den eneste ”model”, der kan bruges. Formanden pointerede også vigtigheden af rettidig omhu, og gav 

eksempler på hvorfor ”vi skal sove med skoene på”, som han udtrykte det i forhold til, når folketinget 

behandler lovgivning, der vedrører natur og jagt. CLC berørte også splittelsen i VFR omhandlende 

udsætning af gråænder. Baggrunden er jægernes manglende indberetninger af reelle udsætningstal. ”Vores 

troværdighed er på spil; den skal vindes tilbage”, sagde CLC, med henvisning til de politiske 

rammebetingelser sat af den grønneste regering Danmark har set. Et konstruktivt samarbejde med 

landbrugserhvervet står højt på DJ`s liste. En høj troværdighed giver DJ mulighed for at få taletid de rigtige 

steder.  

Direktør Karen Friis (KF) talte for, at vi skal sige VI, når vi taler om DJ. KF redegjorde for strategiplanen, 

der indeholder visioner, har en politisk retning og i praksis skal gennemføres, når strategien er vedtaget. 

Input fra jægere, kredse og udvalg har bidraget til en mere agil struktur. Det er fortsat svært at finde 

frivillige til bestyrelsesarbejdet. De afsatte 3,6 mill. Kr. til et treårigt projekt, hvor en foreningskonsulent og 

nogle foreningsvejleder skal ”tune” jagtforeningerne til dagens udfordringer, venter KF sig meget af. Vigtigt 

er det at pointere, at der tages afsæt i lokale udfordringer. 



DJ´s økonomi blev gennemgået. Årets (2020) resultat lander på 6.819.273 kr. Da DJ ikke er en sparekasse, 

overføres betragtelige beløb til aktiviteter (puljer). 

Ad 8: Alle koordinatorer genvalgt med undtagelse af nyjægerkoordinatorposten, som snarest søges nybesat. 

Er man interesseret i opgaven, bedes man henvende sig til kredsformanden. 

Ad 9: Samtlige foreslåede repræsentantskabsmedlemmer blev valgt. 

Ad 10: Sammen med indkaldelsen til kredsmødet var der til de fremmødte tilsendte to motiverede forslag. 

Forslagsstillerne var Peter N. R. Madsen, Per Vinter, Leif Filsø, Lars Erik Bitsch og Bjarne From. Bjarne 

From (BF) fremlagde via en række Power Points femmandsgruppens synspunkter.  

• Forslag 1.: Indsættelse af ekstra ressourcemedlem i DJ´s hjortevildtudvalg skal ophæves, og 

udvalget skal alene sammensættes iht. Hovedbestyrelsens vedtagne kommissorium for udvalget. 

Udvides kommissoriet senere, skal udpegede medlemmer som en konsekvens altid besidde og 

efterleve DJ`s natursyn og værdisæt. 

Det er vores opfattelse, at DJ´s formand for hjortevildtudvalget (red.: Torben Schulz Jensen, TSJ) 

IKKE repræsenterer DJ`s værdigrundlag som vedtaget på repræsentantskabsmødet. 

Kritikken rettes mod både DJ som organisation og specielt mod hjortevildtformanden. 

Forslagsstillerne mener: 

• Ikke, at DJ har udvist ærlighed eller respekt: eksempelvis ved udnævnelsen af Jan Furer Madsen 

(JFM) som ekstra ressourceperson, da man mener, JFM har udtalt, at han ikke deler DJ´s natursyn.  

• at TSJ udtaler sig mod bedre vidende ved at tale om, at DJ ingenting foretager sig vedrørende 

hjortevildtforvaltningen i DJ 

• at der er en oplagt uenighed mellem kreds 2 og TSJ, når det kommer til valgproceduren vedr. 

fremtidige formænd for DRHG (De Regionale Hjortevildt Grupper) inkl. deres placering i 

organisationen 

• at der er usikkerhed om bestandsmålene (herunder målsætning for bestandssammensætningen) for 

kronvildt, eksempelvis beregningen over antal hjorte +8 år. 

• at kredsen ikke får de informationer, den har krav på. 

• TSJ er for restriktiv i sine udmeldinger vedrørende fordring af hjortevildt (afstandskrav, 

foderrestriktioner, anmeldelse af foderplads). TSJ taler imod bedre vidende (DJ´s egne råd 

vedrørende fodring af hjortevildt) 

• at TSJ overdriver sprogligt, når han skal formulere sig, og benytter sig af mere eller mindre 

uforståelige ord som: fragmentering, videnskabsteori, konsensus. 

• der fra DJ´s side mangler honorering af almindelige krav som ærlighed, oprigtighed og saglighed. 

Bjarne Froms indlæg fik modsvar fra: 

• Arne Thomsen (AT) var imod forslaget og ville bekæmpe det. Han kaldte BF`s oplæg for 

usammenhængende, fyldt med halve sandheder og TSJ`s udsagn er klippet og klistret, så de passer 

forslagsstillernes agenda. Han mente også, der blev drevet personjagt på JFM, fordi denne har en 

anden mening om hjortevildtforvaltningen. AT var af den opfattelse, at forslagene skulle ses om en 

udløber af en årelang strid om kredsformandsposten. AT kritiserede skarpt, at et talepapir brugt ved 

et møde med CLC ikke var blevet uddelt til ALLE i kredsbestyrelsen. Endelig syntes han, at det være 

uværdigt for kredsen at bære forslaget videre til repræsentantskabsmødet. 

• Dirigenten måtte under ordvekslingerne et par gange minde om både de etiske og juridiske regler for 

taleres sprogbrug. 



• Stig Jensen fra Staby Jagtforening tilsluttede sig AT`s kritik. Han ærgrede sig over, at det der kunne 

være en god debat om principper ender som personstridigheder. Han opfordrede til at tænke ud af 

boksen, være åben og i øvrigt bruge ALLE de dygtige folk, der er i DJ.  

• Karsten Krægpøth fra Holmsland Jagtforening mente, at nogle af de personrettede kommentarer 

nærmerede sig injurier, at mistilliden skinner alt for tydeligt igennem, og at uenighed indadtil gør os 

svage udadtil. Han opfordrede forslagsstillerne til at trække deres forslag tilbage. 

• Steffen Toft Jensen fra Skive Jagtforening kunne oplyse, at Skive Jægerråd og en navngiven række 

af kommunens jagtforeninger IKKE står bag Peter N.R. Madsens underskrift på de to forslag. 

• Hans Jørn Dahl, Ringkøbing-Skjern, enig med AT og andre, der taler imod at støtte forslagene. Han 

manglede også de omtalt talepapir, og stillede spørgsmålstegn ved hvem, der udviste mest ærlighed. 

• Bjarne From ville ikke på gruppens vegne acceptere de hårde beskyldninger om løsagtig omgang 

med sandheden. Han stillede – som modvægt til den foregående taler – spørgsmålstegn ved, hvem 

der talte mest sandt. 

• Lars Christian Rejkjær talte afslutningsvis om nødvendigheden af, at konflikter løses omkring et 

forhandlingsbord og opfordrede parterne til at forliges. Han påpegede, at DJ som organisation har 

problemer nok at slås med. 

Dirigenten igangsatte derefter skriftlig afstemning af det første forslag, hvis resultat blev: 

• 48 stemte for 

• 94 stemte imod 

• 10 undlod at stemme 

Forslaget var derefter faldet. 

Forslagsstillerne ved BF gennemgik og motiverede herefter deres forslag nr. 2, som BF på forslagsstillernes 

vegne derefter trak tilbage således, at dette forslag ikke skulle undergives en afstemning. 

Ad 11: HB-medlem Norbert Ravnsbæk uddelt DJ`s ledernål og blomster til Erik Grundvad Pedersen fra 

Haunstrup Jagtforening.  

Ad 12: korte kommentarer: 

• Kim Bundgaard, Thyborøn-Harboøre Jagtforening udtrykte stærk kritik af hegninger, diversitetssnak 

og biologers ageren 

• Anders Elmholdt fra Vorgod-Fjelstervang Jagtforening ærgrede sig over, at krondyrene altid fyldte 

så meget på møder med jægere. 

• Erik G. Pedersen fra Haunstrup Jagtforening var ked af aftenens diskussion og udtalte sig negativt 

om de regionale hjortevildtgruppers opståen. 

• Claus Lind Christensen anførte afslutningsvis, at der faktisk var tradition for LAVE hegn i DK; 

derfor modstanden mod høje hegn, og så formulerede han, at DJ følger solcelleparkernes indtog i DK 

kritisk og ganske tæt. 

Kredsformanden rundede herefter aftenen af og ønskede alle god tur hjem. 

Ref.: 

Troels Romby Larsen 

Referatet er godkendt af dirigenten, Kristian Dalsgaard. 



Bilag 1. 

Beretning fra kursuskoordinator Sigvald Graversen 

Det har været en vanskelig år med hensyn til Referat fra Kredsmøde. 

Det har været en vanskelig år med hensyn til kurser i 2020 på grund af Coronavirus, der har været en del 

planlagte kurser som der blev aflyst på grund af forsamlingsforbud og nogle frameldinger. 

Men der er alligevel blevet afholdt en del kurser. 

Der er blevet afholdt følgende kurser. 

d. 22/02 i Ruskær var der censorkursus frivillig jagtprøve. Der deltog 6 personer 

d. 10/06 Erfa – møder jagttegnskursuslærere i Bording der kom 36 deltager 

d. 30/06 til d. 02/07 i Klosterheden var der Sommercamp for de 8 til 13-årige der var der 16 deltager. 

d. 20/08 i Skive var der kursus i praktisk regulering af invasive rovpattedyr. Der deltog 20 personer. 

d.22 – 23/08 var der i Ruskær Flugtskydningsinstruktør kursus hvor der var 20 deltager 

d. 12 – 13/09 var der i Roslev Flugtskydningsinstruktør kursus med 17 deltager. 

d. 16/09 i Ulfborg var der Riffelinstruktør – løbende vildt med 12 deltager. 

d. 17/09 i Ulfborg var der Riffelinstruktør – Ballistik i praksis hvor der var 14 deltager. 

d. 18/09 i Ulfborg var der Riffelinstruktør – løbende vildt med 6 deltager. 

d. 30/09 i Stoholm var der kursus Instruktionsteknik med 16 deltager. 

d. 31/10 i Stoholm var der Instruktionsteknik med 9 deltager. 

d. 14/11 i Stoholm var der Instruktionsteknik med 6 deltager. 

d. 17/11 var der kursus Vildtsygdomme Hygiejne hvor der deltog 22 personer. 

d. 24/11 DJ Lederuddannelse – Lokal indflydelse på naturpolitik – Herning der var 9 deltager. 

Så alt i alt har der været 209 personer på kursus i Kreds 2 i 2020. 

Der har været afholdt nogle foredrag i Kredsen følgende steder. 

d.20/02 på Skive Bibliotek foredrag Trækfugle hvor der var 18 deltager 

d. 13/o8 i Vinding – Sørvad jagtforening foredrag Terrænpleje, der deltog 21. 

d. 03//09 i Ejstrupholm jagtforening foredrag Terrænpleje – Markvandring med 25 deltager. 

Man må sige at selv om det har været en svær år så har der været stor interesse for at komme på kursus. 

Jeg håber at i vil kontakte mig hvis i har nogle ønsker om at komme på kursus og husk at DJ Lederkurserne 

stadig fortsætter som jeg kun varmt kan anbefale alle at deltage i. 

Tak for ordet. 

Mvh. 

Sigvald Gravesen 

 

 


