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Referat 

1) Valg af dirigent: Jørgen Klaris, som konstaterer, at mødet er rettidigt indkaldt. 

 

2) Beretning v/ Linda Nielsen – Det Grønne Råd v/ Tage Toft 

 

Normalt plejer vi at afholde vores jægerrådsårsmøde i Viborg i januar, men som så meget andet det 

sidste års tid, har der været en hel del, som ikke har været normalt. Og efter et par udsættelser fra 

januar til maj og nu til juni, hvor vi trods alt må være 50 forsamlet indendørs, er det endelig lykke-

des.  

 

Og så skulle man jo egentlig ikke tro, at der har været noget særligt at lave som bestyrelse og for-

mand i Jægerrådet, når alt lukkes ned, men sådan har det trods alt ikke været. Der har tværtimod 

været meget arbejde med at arrangere, annoncere, udsætte eller aflyse – for så igen at annoncere 

og igen at aflyse. Jeg skal lige tilføje, at denne beretning omhandler aktiviteterne i Viborg Jægerråd 

indtil udgangen af 2020 og ikke noget for 2021, som kommer med i beretningen om allerede 7 må-

neder.  

 

I starten af året var der positivt svar på Viborg Jægerråds ansøgning til Viborg Kommune om midler 

til bekæmpelse af mårhunde, så arbejdet med det startede op i slutningen af februar. Det vil Tage 

Toft komme nærmere ind på i sit indlæg fra Det grønne Råd.  

  

Vi nåede dog at få holdt 3 kredsbestyrelsesmøder, vores eget jægerrådsårsmøde den 27. januar og 

et efterfølgende bestyrelsesmøde, 1 bestyrelsesmøde og 1 årsmøde i Viborg Jægernes Fællesudvalg 

og 1 bestyrelsesmøde i Stevnstrup Enge i januar, februar og starten af marts.  

 

Den 10. marts var jeg til møde i Viborg Jægernes Fællesudvalg, hvor det blev besluttet at nedlægge 

foreningen og lade de fælles arrangementer køre videre i regi af Jægerrådet og at lade hjemmesi-

den fortsætte for alle kommunens foreninger, og ikke kun de 9 fra det oprindelige samarbejde.  

 

Den 11. marts var Jens Chr. og jeg med til møde i Bjerringbro angående planlægningen af Heste-

markedet, som dog heller ikke blev afholdt. Samme aften havde Mette Frederiksen annonceret, at 

Danmark skulle lukkes ned, så det var en nyhed til aftenkaffen, da jeg kom hjem. I april blev både 

bestyrelsesmøde og generalforsamlingen i Stevnstrup Enge ligeledes udsat, og som det første blev 

kredsårsmødet på Plexus, som skulle have været holdt den 15. marts, aflyst.  

 

Da vi ikke kunne komme til at indskyde salonriffel til rågeregulering, valgte vi at bruge listerne fra 

2019 sammen med de få ekstra, der havde nået at indskyde inden nedlukningen. På trods af Co-

rona-situationen var det stadig vigtigt at få reguleret rågeungerne i Viborg kommune. Heldigvis blev 

det gennemført på bedste vis af Per Madsen, Bjørn Jensen, Karl Buksti og Peter Madsen, og der 

blev nedlagt 1115 unger. Den 1. juni havde man en journalist Christian Lang Jensen fra Jæger med 

på reguleringen, og det blev der en flot artikel ud af, som blev bragt i Jæger i maj i år. Jeg synes, vi 

skal være stolte af, at vi bliver kontaktet fra flere sider angående indlæg og udsendelser til TV og 

blade, for der bliver lagt mærke til, hvad vi laver i Viborg.  

 



Det så ud til, at sommeren og det gode vejr hjalp noget på smittetallene, som var faldende, så vi 

begyndte så småt at komme i gang igen. Vi havde et Jægerråds bestyrelsesmøde i starten af august, 

for selvom vi kunne maile og ringe sammen i bestyrelsen, var det alligevel rart at mødes og se hin-

anden igen, når noget skulle drøftes og aftales. Her fik vi bl.a. fastlagt efterårets jagter.  

 

Og vi blev endda så dristige, at vi også i august fik set hinanden i bestyrelsen for Stevnstrup Enge, 

og også her fik vi planlagt og annonceret alle efterårets jagter.  

 

Der blev afholdt både kredsbestyrelsesmøde og valgmøde mellem Lars Chr. Rejkjær og Norbert 

Ravnsbæk et par dage forud for kredsårsmødet den 13. august på Plexus i Holstebro. På dette 

møde blev Jan B. Rasmussen valgt som kredsformand, da han havde været konstitueret siden Je-

sper Truelsen valgt at trække sig med udgangen af 2019, og ingen modkandidater havde meldt sig. 

Da han havde været kredskasserer, havde jeg indvilliget i at tage denne post, hvis han blev valgt, så 

i starten af august var vi begge til møde på Kalø for officielt at få overdraget hvervet, og for at jeg 

kunne blive introduceret til systemet. I kredsregi har antallet af arrangementer også været stærkt 

reduceret i 2020, så jeg fik heldigvis en blid opstart på hvervet som kasserer. Norbert Ravnsbæk 

fortsatte som kredsens HB-medlem med 92 stemmer og Lars Chr. Rejkjær fik 72. Der var 4 blanke.  

 

Den 20. august var der valgmøde i Års mellem den nye formandskandidat Jesper Lindgaard fra Søn-

derjylland og Claus Lind. Det var et udmærket møde, hvor de 2 kandidater havde mulighed for at 

fremkomme med deres holdninger, meninger og visioner, og hvor deltagerne kunne stille spørgs-

mål til dem. Det var også glædeligt at se folk her fra kommunen vise interesse i at stifte nærmere 

bekendtskab med den nye kandidat forud for valget.  

 

Som vanligt havde vi et møde med de delegerede i Aulum forud for repræsentantskabsmødet i 

Vingsted den 19. september. Da Corona-situationen stadig var alvorlig, havde man fra Jægerforbun-

dets side valgt ikke af afholde jægerrådsformandsmødet dagen før og den efterfølgende overnat-

ning mellem de 2 arrangementer. Som det vel er alle bekendt, endte formandsvalget med en over-

bevisende sejr til den siddende formand Claus Lind på 282 stemmer mod 65, mens der var 2 blanke.  

 

Den 29. september inviterede Jægerrådet alle kommunens lokalforeningsformænd for at drøfte, 

hvordan og om det, der tidligere havde været Viborg Jægernes Fællesudvalg, skulle fortsætte for 

alle kommunes jagtforeninger. Det var der bred enighed om, da der har været både hundeprøver, 

skydninger og udflugter samt foredrag med videre, som har fungeret rigtigt fint. Også hjemmesiden 

skulle bibeholdes med mulighed for alle foreninger enten at have deres egne oplysninger der, hvis 

de ikke havde selvstændig hjemmeside eller for dem, der har hjemmeside, at få et direkte link. Jeg 

har lovet web-masteren Børge Kirkegaard, som gerne ville fortsætte hvervet, at når dette årsmøde 

er overstået, går vi i gang med at få hjemmesiden opdateret og her vil vores fælles arrangementer, 

kommunejagter og reguleringer også fremgå.  

 

I kredsregi skulle der findes en ny hjortevildtsformand i stedet for Jakob Boni Jacobsen, som havde 

trukket sig tidligere på året. Vi havde som midlertidig formand tilbage i februar indstillet jægerråds-

formanden for Holstebro Leif Filsø, men der skulle indstilles en permanent formand. På et kredsbe-

styrelsesmøde i august var Leif blevet indstillet som 1. prioritet og Jan Furer Madsen som 2. priori-

tet. Da hovedbestyrelsen efterfølgende udnævner Leif Filsø til hjortevildtsformand for Vestjylland, 

og hjortevildtsformanden for den nationale hjortevildtsgruppe Torben Schultz tager Jan Furer Mad-

sen ind som ressourceperson i gruppen, opstod der stor utilfredshed i gruppen af kredsbestyrelses-

medlemmer, som havde støttet Leif. Det gav anledning til, at 5 bestyrelsesmedlemmer deponerede 

deres mandat som jægerrådsformand og kredsbestyrelsesmedlem, hvis ikke Torben Schultz trak sin 

beslutning og udnævnelse tilbage. Det afstedkom en del ekstraordinære kredsbestyrelsesmøder 



med bl.a. deltagelse af Claus Lind og Karen Friis og også senere Torben Schultz og flere andre HB-

medlemmer.  

 

Jeg valgte som formand for Viborg Jægerråd ikke at forlade kredsbestyrelsen, da jeg synes, at det er 

vigtigt at forblive i kredssamarbejdet, og at der er så mange flere jagtmæssige ting at kæmpe for 

end blot kronvildt. Og min beslutning havde fuld opbakning fra Jægerrådets bestyrelse på vores be-

styrelsesmøde i slutningen af oktober. Personligt synes jeg, det er trist og beskæmmende, at uenig-

hed om beslutninger skal så så megen splid mellem jægere.  

 

Og hvordan endte det hele så? Ja, de 5 har deres trukket deres deponering tilbage og er stadig for-

mænd for deres Jægerråd uden, at Jan Furer Madsen er blevet frataget sin post. Og indtil videre ser 

det ud som om, at der er lidt ro på.  

 

Præcist et halvt år efter aflysningen af generalforsamlingen i Stevnstrup Enge lykkedes det at af-

holde en ny generalforsamling den 21. oktober, og her var det helt store tema eventuelle mår-

hunde i Stevnstrup Enge. Et par personer fra Hammershøj Jagtforening har stillet deres ekspertise 

til rådighed for arbejdsgruppen derude med hensyn til opstilling af fælder, og der er indkøbt flere 

kameraer. Der blev ikke set noget på kameraerne i lang tid, men her i foråret 2021 er det lykkedes 

Mads Fisker at skyde et mårhundepar.  

 

Den første efterårsjagt i oktober blev afholdt, men så blev der igen reduceret i forsamlingsforbud-

det til 10 personer, så de efterfølgende jagter blev aflyst undtagen nyjægerjagten den 29. decem-

ber, som blev reduceret og afholdt med det lovlige maksimale antal på 10 deltagere. Viborg havde 

træk-jagten i uge 45-46, og her blev der nedlagt 6 gråænder i alt. Alle kommuner valgte at afholde 1 

jagt i hver af de 2 uger, så det kunne lade sig gøre med max. 10 deltagere pr. gang. Trods restriktio-

nerne fik vi dog lidt ud af jagterne også i 2020.  

 

I slutningen af oktober blev der som noget helt nyt afholdt et virtuelt Jægerrådsformandsmøde. Vi 

plejer at kunne være de ca. 95 jægerrådsformænd plus HB-medlemmer og administrativt personale 

fra DJ, men jeg tror, der var ca. 75 med til mødet. Det er klart en anderledes form for møder, når 

man ikke kan mødes fysisk, men det var nu ganske fint. Det er mange deltagere at holde styr på, 

men det blev styret fint fra Kalø, og de, der ønskede ordet, kom også igennem med deres syns-

punkter og meninger efter de indlæg, der var blevet holdt. Og da mødet var færdigt, ja, så var man 

jo hjemme og skulle ikke til at køre hjem fra Odense. 

 

Vi nåede lige endnu et bestyrelsesmøde i Stevnstrup Enge og et hjortevildtsmøde hos Hans Schou-

borg i Hjortevildtsgruppen Midtjylland i november, inden det hele igen begyndte at lukke ned pga. 

nye forsamlingsrestriktioner.  

 

Med hensyn til vores egne kommunejagter nåede vi slet ikke på jagt i 2020 eller i januar 2021. Vi 

valgte i samarbejdet med teamet, der står for udførelsen at aflyse én jagt af gangen i håb om bedre 

tider, da der hele tiden kom nye regler for forsamlingsforbud og antal, men forud for december-

jagten valgte vi at aflyse resten af sæsonen.  

 

Det har naturligvis bevirket, at vi ikke har fået penge i kassen, som vi plejer, så der kan desværre 

ikke betales for kaffen til årsmødet, og vi har desværre heller ikke mulighed for at give et par flasker 

vin som erkendtlighed for det store arbejde, der udføres af Per, Peter, Karl og Bjørn med regulerin-

gerne og Ejner med regnskabet, men I skal i hvert fald have rigtig mange tak for jeres store indsats.  

 



Beholdningen er dog – på trods af, at vi nu skal betale kr. 25,- i gebyr for foreningskonti pr. måned 

stadig positiv, og pr. 28. februar 2021 var der et indestående på kr. 93,75.  

 

På den konto, som mårhunde-bevillingen er indsat på, er der et indestående på kr. 1.264,17 efter 

indkøb af udstyr til bekæmpelsen.  

 

Vi har i bestyrelsen valgt at indsætte Bjørn Jensen som kontrollant af regnskaberne og kontiene.  

 

Til orientering er der kredsårsmøde den 29. juni på Plexus som aftenmøde, og der er repræsentant-

skabsmøde den 18. september i Vingsted. Man kan finde referater fra både kreds- og jægerrådsbe-

styrelsesmøder på kreds 2’s hjemmeside.  

 

Jeg vil gerne slutte af med at takke Viborg Kommune for det supergode samarbejde omkring regu-

leringer og kommunejagter samt teamet, der står for udførelsen, Ejner der stadig styrer vores 

”kasse”, alle gode relationer til jægere og formænd samt Jægerrådets bestyrelse for opbakning og 

samarbejde. 

 

Det Grønne Råd: 

Tage orienterer om vindmøller, solcelleparker og Natura 2000 områder. For sidstnævnte er der in-

gen ændringer. Vedr. Solcelleparker informerer Tage om, at der vil komme hegn omkring disse. Og 

da vi her taler om forholdsvis store arealer, vil det få en vis betydning for vildtet i det givne område 

mht. dets frie bevægelighed. 

 

Jan Jørgensen fra Viborg Kommune Vand har henvendt sig ang. en stigende mågeplage fra sølvmå-

ger i kommunen. Vi tager dette op på kommende jægerrådsmøde. 

 

Vedr. Nørre Ådalen så vil de gerne have en kontaktperson til et nyt projekt – det blev Per Fisker. 

 

Mårhunde – Tage orienterer om de tilskud, Jægerrådet har fået til mårhundebekæmpelse. Skovfo-

ged Rune Rauff Schulz givet tilladelse til at der reguleres på kommunens arealer, og at han gerne vil 

orienteres om de mårhunde, der nedlægges her. Det er vigtigt, at man kontakter Rune, inden man 

begynder på reguleringen. Han skal vide af hvem, hvor og hvordan, inden reguleringen starter.  

 

Samarbejdet med Mårhundegruppen Viborg Kommunen har længe været ikke eksisterende grun-

det uenigheder. Der opfordres til, at disse bliver løst, så man kan se fremad. 

 

Begge beretninger bliver godkendt fra salen. 

 

3) Valg af deltagere til repræsentantskabsmøde den 18.9.2021 (sted endnu ikke fastlagt) 

Linda orienterer om fordelingen. Dette medfører en ophedet debat fra salen. Der foreslås, at punkt 

4 Indkomne forslag 1 fra HOJF rykkes frem på dagsordenen, da denne har betydning for sammen-

sætningen af delegerede. Dette accepteres, og forslaget fremrykkes. Der er derefter skriftlig af-

stemning. 

 

4) Forslag 1 fra HOJF vedtages med stemmerne 25 for og 11 imod. Afstemningen tages til efterretning, 

og der vælges herefter 10 delegerede til repræsentantskabsmødet. 

 

Forslag 2 fra HOJF motiveres ved foreningens formand. Linda har undersøgt sagen hos DJ’s økono-

michef Jens Kjær, som kunne fastslå, at midler som udbetales af kommunen til Jægerrådet lovgiv-

ningsmæssigt ikke kan udbetales til privatpersoner.  Forslaget trækkes, og der aftales, at man 



forsøger at indkalde de involverede parter til et møde for at samle kræfterne i bekæmpelsen af 

mårhunde.  

 

Forslag 3 fra Viborg Jægerråd til vedtægtsændring. 

Forslaget diskuteres i salen, og kredsformand Jan B. Rasmussen og HB medlem Norbert Ravnsbæk 

indikerer, at forslaget med stor sandsynlighed ikke vil blive vedtaget længere oppe i systemet, men 

foreslår i stedet, at Viborg Jægerråd udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes på det 

næstkommende årsmøde. Forslaget trækkes herefter af bestyrelsen.  

 

5) Orientering af Jan B Rasmusen, Kredsformand Kreds 2 

Jan orienterer om sammensætning af kredsen og kredsbestyrelsen. Om Funktions & Forretnings-

skrivelser- disse findes på DJ’ side.  

Hjortevildt- Der var lagt op til et stormøde, men det er blevet udsat pga. Covid19. 

Der var indkaldt til ekstraordinært kredsmøde, som blev aflyst af samme årsag. 

Han nævnte DJ’ puljen, hvor alle har mulighed for at søge tilskud m.m... 

Jægernes Natursyn - Hvad vil vi som jægere? 

 

6) Orientering af Norbert Ravnsbæk HB-medlem DJ for Kreds 2 

Norbert fortæller om den fremtidige strategi i DJ - Hvor er vi, hvor skal vi hen og med hvem? 

Hvor er DJ om 3 år? 

Top 5 hovedpunkter der skal arbejdes ud fra. 

Værdisættet, som blev vedtaget på sidste repræsentantskabsmøde. 

Aktivitets & Udviklingskomitéen - Jægerfestivallen som udskydes til 2022. Sponsorer m.m. 

Natura 2000 områder samt Natur Nationalparker. 

 

7) Eventuelt 

En tilhører fra salen efterlyser en gennemgang af bestyrelsens sammensætning, som vedkom-

mende mener burde have være fremlagt, da dette punkt er omfattet i standarddagsordenen iflg. 

DJ’s vedtægter, som der er henvist til i indkaldelsen til årsmødet. Dette afføder en heftig debat, da 

man ikke mener, at bestyrelsen er sammensat i henhold til de gældende vedtægter, som Norbert 

endnu engang opridser. Der har aldrig været lagt skjul på, at bestyrelsen er valgt ud fra den måde, 

det daværende Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd i Viborg var etableret på med en besty-

relse på 6 valgte personer + 1 formand og 2 suppleanter.  

 

Der bliver fra bestyrelsens side spurgt, om vedkommende vil have en plads i bestyrelsen med det 

samme, da det åbenbart er det, utilfredsheden går på. Dette er ikke tilfældet, men vedkommende 

mener ikke, at man i den siddende bestyrelse er indstillet på at samarbejde på trods af tilbuddet. 

 

Formanden maner til ro, og det aftales, at bestyrelsen får ro til at komme med en udmelding inden 

næste Jægerrådsårsmøde, og at den evt. kommer med et udkast til en forretningsorden for Jæger-

rådet i Viborg Kommune, der ligger indenfor rammerne af DJ’s vedtægter.  

 

Mountainbikere i Fastruplund Skov. Tage Skov vil gerne informeres, når nærmere info foreligger. 

 

Der spørges om muligheden for at skyde med luftgevær på rågereguleringen. Dette kan afvises 

mht. kommunens interne regler. 

 

En deltager fortæller, at et medlem har modtaget en sms og blevet bedt om at holde sig væk fra 

skydebanen, da vedkommende skyder rimeligt dårligt.   



Vi vil på det kraftigste opfordre til, at denne form for tale og skriv til andre italesættes, og at man 

tager kraftigt afstand fra sådanne ytringer, så fremtidige jægere ikke mobbes ud af fællesskabet. 

 

Ikke flere indlæg til eventuelt. 

 

Tak for i aften. 

 

Referent  

Jaime Würtz & Linda Nielsen 

 

 

 

 


