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BERETNING KREDSMØDET I KREDS 2, TIRSDAG DEN 29. JUNI 2021 

Når vi ser tilbage på perioden siden sidste årsmøde har den været præget af aflyste fællesjagter, 
møder, messer, kurser og sammenkomster. 

Vi har som mange andre måttet lærer nye ord og begreber, som Zoom, Teams og virtuelle møder. 
Onlinemøderne har dog været en god mulighed for at kunne holde kontakten i bestyrelsen og til 
forbundets mange udvalg, og har været et godt værktøj som flittigt er blevet benyttet til at kunne 
bibeholde kontakten og orientering på mange niveauer.  

Denne mulighed vil være et supplement, som vi også fremover kan og vil bruge. Men vi har også 
erkendt, at vi har savnet de fysiske møder, for de kan nu noget ganske særligt. 

I kredsbestyrelsen er vi ikke alle enige om alt, og det skal vi heller ikke være, men samarbejdet har 
været godt, og der har været plads til at diskutere forskelligheder, og der har været en god dialog 
og tone og med respekt for hinandens synspunkter. 

Jægerforbundets Værdigrundlag, Natursyn og vedtagne politikker og hvorledes de efterleves i 
organisationen, har været et gennemgående emne på møderne. Et emne som senere i aften vil 
blive taget op til drøftelse på opfordring fra dele af kredsbestyrelsen. 

Jægernes omdømme har skabt en del bekymring. 
Der er alt for mange dårlige sager om ulovlig jagt, krybskytteri, uheldige ulveudtalelser, forgiftede 
fugle, ulovlige fælder og kritik af udsætninger til jagt.  
 
Jagten og jægerne er generelt under pres. Vi har på det seneste haft mange store udfordringer 
omkring vores jægeradfærd. Her har vi ikke pressen med os. De uheldige historier kan skade os så 
meget, at vi på langt sigt kan forvente at vi som jægere kan få et så dårligt ry, at samfundet gør det 
svært for os at udøve vores interesse og passion for naturen og jagten, derfor bør vi alle kigge ind 
ad og sammen vende de dilemmaer, der kan skade jagtens sag.  
Jeg vil derfor i den forbindelse gentage her hvad en tidligere kredsformand har udtalt i sin beretning  
 

”Tal jagten op – ikke ned”!         
 

Ja det kan måske umiddelbart lyde lidt hult, men hvis vi ser lidt dybere i hvad vi som jægere gør, så 
er vi faktisk foran mange af de grønne organisationer i forhold til at gøre en indsats for vores fælles 
natur, fugle og dyr. Vi gennemfører vildtoptælling, er med til at skabe mere vild natur for flere arter, 
vi praktiserer fra jord til bord-princippet, samt vi træder til når naturen har behov for hjælp til 
beskyttelse mod f.eks. invasive- og uønskede arter.  
 
Ja, vi jægere bidrager med det hele på den grønne front, og vi har masser af gode historier at 
fortælle. Det skal vi have ud til bredere dele af samfundet og ikke kun til os selv og der må vi alle 
deltage aktivt på det niveau der føles naturligt for den enkelte.  
Med andre ord så må vi som jægere forsøger at være den bedste udgave af os selv, og bruge 
vores stemme i debatten. 
 
Aktivitets- & Udviklingskomitéen 
Men der er også områder hvor vi i kredsen har nogle særdeles positive tiltag. I forbindelse med at 
Kredsbestyrelsen ønskede at være medvirkende til, at fremme gode ideer og forslag, der kan styrke 
og gavne jagtforeningerne og med samtidig fokus på medlemsrekruttering blev der i kredsens 
Aktivitets- & Udviklingskomitéen tænkt store tanker. Der er for nuværende 3 igangsatte projekter for 
fremme af jagten og det gode samarbejde i kredsen. Nogen af jer har formentlig allerede hørt om 
tiltagene. 
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• Jægerfestival den 11. juni 2022.  
Vi samles om jagten, ved at synliggøre vores passion for naturen. Et utroligt spændende og 
unikt arrangement, som vi har meget store forventninger til. 

 

• Onboardings kursus i kreds 2. 
Kursuset er både for nye og eksisterende bestyrelsesmedlemmer. Indhold, DJ`s 
forretningsgang - Organisation opbygning - Kurser og muligheder - Oplysning om 
bestyrelsesmedlemmers funktioner. Et kursus som vil kunne tilpasses de lokale ønsker og 
behov. Forventes at kunne blive iværksat her i efteråret. 

 

• Landsskuet Herning den 30. juni – 02. juli 2022.  
Der planlægges på tre undertemaer et for hver dag på landsskuet;  
Torsdag – Børneaktiviteter. Fredag Landmænd, erhverv og professionelle. Lørdag 
Familieaktiviteter.  

 

• Nyjæger Camp (Juniorjægere) i kreds 2.  
Er under planlægning og forventes gennemført i 2022. 

 
Fælles for alle aktiviteterne var at de var planlagt gennemført i 2020/21, men forsamlingsforbuddet 
ville som bekendt noget andet. 
Tak til udvalget. Det har været en fornøjelse at deltage og modtage den stærkt smittende positive 
virus, som I har spredt på møderne og i jeres daglige virke. En virus som vi så absolut ikke skal 
vaccineres imod. 
 
Regulering af invasive arter.  
Kredsbestyrelsen har noteret sig, at den større fokus og struktur på bekæmpelse af mårhunden har 
givet nogle gode resultater. Vi er så absolut ikke af samme opfattelse, som enkelte har tilkendegivet 
i pressen. Der er dog gode indikationer på at de mange tiltag og den store indsats har givet en god 
reduktion af bestanden.  
Nogle mener at den forøgede indsats også kan have påvirket således, at de har søgt andre 
opholdssteder, det kan kun det fremtidige arbejde belyse. 
Tak til alle jer derude der bekæmper mårhunden – både nat og dag. Naturen er afhængig af jeres 
succes og I ønskes ”Knæk og Bræk”. 
 
Jægerrådsmøderne 2021 
Sammen med vores HB-medlem Norbert Ravnsbæk har jeg i maj og juni måned deltaget i 
jægerrådsmøderne rundt om i kredsen. 
 
Det har været særdeles interessant og udbytterigt at være til stede på disse møder. Her får man 
virkelig indblik i hvad der rører sig rundt omkring og de mange aktiviteter der er gang i og hvilke 
emner der optager jægerne lokalt, herunder ikke mindst de tiltag der for tiden debatters om 
adgangen til benyttelse af vore fælles natur og de miljømæssige tiltag der iværksættes lokalt. 
 
Et generelt emne på møderne har været, at flere kommuner og fonde har set betydningen af 
regulering af mårhunden, og at der er flere af jægerrådene som har fået økonomiske støtte til de 
lokale projekter. 
 
De eksisterende og kommende naturnationalparker er blevet drøftet. Det at der lægges op til at der 
aldeles unaturligt og meget problematisk skal indhegnes store naturområder har gjort at, der 
bakkes op om at DJ forsat skal kæmpe for udvidet adgang til områderne og jagtmuligheden.  
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Også de kommunale planer om solcelleparker behandles af jægerrådene i regi af Kommunernes 
Grønne Råd. Her er der er et udbredt ønske om, mere baggrundsviden om for såvel ulemper og 
fordele, samt hegning og vildtpassager. 
 
Mit generelle indtryk har været, at der på mange forskellige niveauer er gode kræfter der gerne vil 
jagten og samarbejdet i jægerrådene, og at der er en stor vilje til at komme videre med de nye 
udfordringer efter den tvungne stilstand. 
 
Tak til jer alle, ikke bare her i salen, men også alle jer derude. I gør en forskel der kan mærkes. Tak 
for det. 
 
Hjortevildtformand 
Leif Filsø er netop blevet genvalgt som formand for den regionale hjortevildtgruppe. 
Kredsbestyrelsen ønsker Leif til lykke med formandsposten og ser frem til et fortsat godt 
samarbejde. 
 
Siden sidste kredsmøde er Jan Furer Madsen blevet tildelt en ledig plads i udvalget af formanden 
for Danmarks Jægerforbunds hjortevildtudvalg, således at der er 2 repræsentanter fra Vestjylland 
hjortevildtudvalget. Et emne der vil blive drøftet senere på dette møde.  
 
Strategiprocessen 
Et emne af stor betydning og vigtighed, som kredsbestyrelsen opfordrede til at skulle drøftes på 
jægerrådsmøderne. Vi må dog erkende at Covid 19 havde mere end besværliggjort disse 
drøftelser. Generalforsamlinger i lokalforeninger var ikke blevet afholdt og flere Jægerråd havde 
været lukket ned i forbindelse med pandemien.  
 
Men et nedsatte udvalg, under organisationsudvalget, har lavet et prægtigt stykke arbejde og de 
oplæg der har være til drøftelse, er meget lovende for en strategi der er kort, præcis og nutidig og 
som vil give gode muligheder for det fremadrettet arbejde på alle niveauer i vores organisation. 
 
Koordinatorer og Kontaktpersoner  
I kreds 2 er der tilknyttet 18 koordinatorer og kontaktpersoner. 
Koordinatorer og underviserne er kredsens, og dermed jagtens, maskinrum. Vilkårene har ikke 
været jeres opgave gunstig, med de mange aflysninger, men I har alle stået standby og jeres gode 
indsats er allerede oppe på højt niveau igen. 
 
De koordinatorer og kontaktpersoner der har mulighed for det, vil i forbindelse med denne beretning 
hver især fremlægge deres beretning, så tag godt imod dem. 
 
Enkelte koordinatorerne har dog ikke kunnet deltage i dag, men jeg har modtaget enkelte 
tilbagemeldinger som har jeg lovet at videregive. 
 
Strand og Havjagt, Kim Jensen: Der arbejdes stadig på at få udarbejdet en sikkerheds folder men 
må erkende at Strand og Havjagt er et område som er forholdsvis lavt prioriteret. 
 
Flugtskydning, Mogens Jacobsen: Er efter nedlukningen kommet godt i gang igen og måtte 
erkende der har været et del udfordringer i forbindelse med haglskydeprøverne, der har været 
stører fremmøde end forventet, som har givet nogle uhensigtsmæssige ventetider enkelte steder. 
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Nyjæger, Freya Askjær: Har desværre måtte trække sig fra posten grundet sin arbejdssituation. 
Freya er meget ked af at hun ikke kan finde den fornødne tid. Citat fra Freya: Jeg er ikke bare gået 
ud ad døren med dags varsel, og har heller ikke smækket med døren. Der er ikke noget, der skal 
falde ned mellem to stole, så jeg deltager i det der er, indtil der er en ny koordinator på banen. Og 
så overdrager jeg også meget gerne til den nye.  
De nyjægerjagter som var planlagt i efteråret 2020 blev som bekendt aflyst, men der er truffet aftale 
om nyjægerjagter i Karup i 2021. Det bliver den 9. oktober og 19. december. 
 
Jeg vil inden jeg afslutter beretningen give ordet til Dirigenten, således at de enkelte koordinatorer 
kan supplere denne beretning. 
 
Afslutning af Koordinatorernes beretningen. 
Alle gør I på hver jeres felt et stykke uundværligt arbejde, der sikrer at den faglighed som vi har 
brug for, er til rådighed.  
 
Med det ansvar der følger at være jæger, har vi brug for hele tiden at være på forkant ved at være 
dygtige, fagligt veludrustede for derved at kunne tale jagtens sag. 
 
Også i dag skal der lyde en kæmpe tak til jer for den gode indsats i hver især gør – til gavn for det 
enkelte medlem af kredsen. 
 
Afslutning på beretningen. 

Til kredsbestyrelsen vil jeg gerne sige tak for samarbejdet, og håber dette må fortsætte med 
samme gode tone og vilje.  
 
Til slut vil jeg gerne sige jer alle tak for, at I gav mig muligheden for at deltage i jægerrådsmøderne, 
det sætter jeg stor pris på. 
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