
Jægerrådsmøde 17/8 2021 

Pkt. 1: 
Konstituering  
Næstformand : Jesper Lund Lauridsen  

Sekretær : Bo Pedersen  
Grøntråds- medlem : Ole Rønnow  
Medlemmer til hjortevildtsgrupperne  
Vest :  Carsten Jørgensen / Arne Thomsen  
Midt : Jesper Lund Lauridsen / Arne Thomsen 
Syd :   Frank Vestergaard / Arne Thomsen  
 

Pkt. 2 
Orientering ved Arne Thomsen  

Mårhunde: 1/1 til dd 69 skudt, og 4 døde i trafikken. Afventer Herning kommune om jagt på deres 
arealer. 
Råger: der er en tilbagegang i antallet af skudte. 53 jæger har skudt 1235 fugle.  
Tilbagegangen skyldes dårlig organisering fra kommunen. 
Håber på at Knudemose jagten bliver afholdt. 

 
Corona godtgørelse: ikke de store forhåbninger  
 
Knas i Kreds 2 og Hjortevildtsgruppen Vest 
Leif Filssø valgt, men han har senere valgt at trække sig.  
Jan Fure Madsen valgt til resourse person. 
Kredsmøde 29/6. henvises til referat på dj. 
 
Jan B Rasmusen trækker sig fra posten som kredsformand og Norbert Ravnsbæk har valgt at trække 
sig fra hb. 
Der er 3 tilbage i kredsbestyrelsen. 
Ekstraordinær jægerrådsmøde i uge 41 eller 42. 
Vi havde en debat om kronvildt debatten. 
 

Pkt. 3   
Orientering ved Ole Rønnow. 
Møde i Skjernå nationalpark. Det bliver nok til en Natur-Nationalpark i stedet.  

Der kommer mindre jagt, og der vil komme kreatur på arealerne  
 
Stråsø / Vind naturpark. Vi skal have en jæger med ved bordet. Ole Rønnow er valgt som rep. 
 
Aktivitet og udviklingskomite. Vil lave en velkomst til nye best. medlemmer.  
 
Jægerfestival: Det er en udfordring at få den sat i værk, som det ser ud i kreds 2 lige pt. Ikke meget 
hjælp at hente fra dj. 
Udvalget har selv fundet pengene til det. Håber Norbert vil hjælpe med at gøre det færdigt. 
Mangler hjælper til åbent landbrug. 
 

Pkt. 4 
Evt:  

Nyjæger jagt i sfjf 12/12. Invitationen kommer senere. 
Opfordrer til at der reklameres for Præstbjergjagter.  

Hilsen  
Bo Pedersen 
Referant 


