
Viborg Jægerråd 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. april 2021 hos Tage Toft 

 

Godkendelse af tidligere referater 

Godkendt. 

 

Stevnstrup Enge 

Jens Ove Pedersen og Linda har været til det årlige møde hos Sandor Hestbæk Markus på Naturstyrelsen 

den 14. april for at aflægge rapport og få jagtjournalen godkendt. Kontrakten udløber pr. 31. december 

2021, og nye forhandlinger skal være påbegyndt senest 1. september 2020 iflg. kommissoriet. Sander ville 

pt. ikke drøfte en forlængelse, så vi afventer nyt udspil fra ham.  

 

Situationen i Jægerrådet/kredsen 

Det ekstraordinære kredsmøde i starten af januar blev aflyst grundet Corona. Arne Thomsen, Herning fore-

slog, at der indkaldes til et stormøde vedr. hjortevildt. Kredsmøde afholdes den 29. juni 2021. 

Der har ligeledes været afholdt Teams møde mellem bestyrelserne i kreds 2 og 6, hvor Thorsten PR—kon-

sulent i DJ kom med et oplæg omkring Super Trends i samfundet, og hvordan det påvirker jægere og DJ.  

Der har været afholdt Jægerrådsformandsmøde som Teams møde den 20. april. Der blev bl.a. diskuteret 

status på strategiprocessen og de 8 punkter, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet, der skulle ar-

bejdes videre med.  

Her blev der i kreds regi debatteret sup. Ifh. Rep. mødet eller andet møde. Hvis en formand får forfald, om 

man så kan sende en suppleant.  

Jægerfestival i Løvbakkerne ved Herning er planlagt lokalt af personer i kredsen. Budget ca. kr.  400.000. 

Alternativt skal det af logistiske hensyn afholdes ved Herning Hallerne, men afventer regeringens nye ud-

meldinger for forsamlingsforbud/størrelse for at se, om det overhovedet kan afholdes i 2021. 

Karen Friis er kommet med et forslag til hjælp til foreningerne, hvor man kan ansætte en konsulent, som 

kan hjælpe med administrative spørgsmål og råd og vejledning. Der var foreslået afsat kr. 3,6 millioner over 

de næste 3 år, men forslaget har ikke vundet stor tilslutning i kredsene.  

Det er også blevet drøftet, om DJ skal have en officiel alkohol og rusmiddelpolitik i forbindelse med jagter, 

skydninger og andre arrangementer. Alle skal være i stand til at køre hjem. Det var måske lige stramt nok. 

Nogle steder skal man tage tingene op til overvejelse. 

Nye datoer for de aflyste årsmøderne er på plads, Viborg bliver den 2. juni 2021. 

 

Det grønne Råd 

Der er søgt og bevilliget 15.000kr pr. år i 5 år til Mårhundearbejdet. Noget af beløbet bruges til simkort til 

vores kameraer m.m. 

Solcelleparker i Viborgområdet. Der er pt. 1, men der er yderligere 7 på vej. Hvilken betydning får det for 

vildtet, når de bliver indhegnet? Vi holder øje med udviklingen gennem Det grønne Råd.  

 



Planlægning af årsmøde  

Mødet afholdes den 2. juni 2021 

Ordstyrer bliver Jørgen Klaris. 

Jagterne i Viborg Jægerråds regi er stor set alle blevet aflyst grundet Corona, så der er egenbetaling af kaffe 

og brød i år. Vi undersøger, om DJ vil betale for forplejning til Viborgs årsmøde. 

Lars Henrik er IT-ansvarlig på mødet og medbringer fornødent udstyr. 

Efter mange forslag om, hvordan skal der indkaldes til mødet, som f.eks. først til mølle eller 2-3 deltagere 

pr. forening, alternativt både auditorium og mødelokale med forbindelse via Team til de 2 rum og mødele-

dere i begge rum, blev det besluttet, at det bliver først til mølle med 50 deltagere i alt, som er gældende 

forsamlingsmængde den 2. juni.  

Vi hører om Landbrugsskolen vil sælge øl og vand, da det alligevel ikke giver ret stor økonomisk gevinst i 

forhold til arbejdet med det.   

Mht. de pt. kendte indkomne forslag besluttes det, at Per Fisker motiverer vores eget forslag om en ved-

tægtsændring. 

 

Mårhundeprojektet-samarbejde 

Der tales om vedligehold af kameraer m.m. og fælder. Den bevilling, som Jægerrådet har fået, har fået Mår-

hundegruppen Viborg Kommunen v/Leif Kirkeby og Jonas Hvenegaard at fremsende det indkomne forslag. 

Linda har opridset arbejdet i Jægerrådet samt Viborg Kommunes samarbejde med Jægerrådet.  

Kort referat af de møder, der er afholdt med MHV og den polemik, det har affødt. Bla. at MHV vil have 

overført midler til sig selv fra Jægerrådet. 

Vi beslutter, at vi fremover kalder reguleringen under Viborg Jægerråd for Reguleringsgruppen Viborg Jæ-
gerråd for at undgå nogen form for misforståelser eller sammenfald.  

Fremadrettet skal det være gratis at låne udstyret til mårhundebekæmpelse fra Viborg Jægerråd. 

 

Årets rågeregulering 

Der er nu indskudt, og der er 84 jægere, som kan komme på rågeregulering 16 dage på 19 forskellige lokali-

teter. Linda sender lister ud til lokalforeningsformændene med hvem, der har indskudt.  

Der blev skudt 1175 rågeunger i 2020. 

 

Hjemmeside-Viborg Jægerråd 

Bestyrelsen kommer på den fælles hjemmeside med følgende: Navn, tlf., mail og jagtforening. 

Aktivitetskalender med bl.a. fællesjagter 

Lån af kameraer m.v. med hensyn til mårhundebekæmpelse. 

De lokalforeninger, der har egen hjemmeside, men som ønsker link fra den fælles hjemmeside, kan få deres 

link på, eller få hjælp til at oprette én, hvis de ikke allerede har.  

 

Referent Jaime Würtz  


