
 Referat af kredsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2021 i Aulum Fritidscenter 
 

Deltagere: Arne Thomsen, Hans Jørn Dahl, Steffen Toft Jensen, Henrik Rørby Pedersen & Linda 
Nielsen. 
 
Indbudte gæster: Kandidater til HB Lars Chr. Rejkær og Lars Jensen. 
 
Fraværende: Repræsentant for Ikast-Brande Jægerråd. 
 
1. Underskrift af referat 
Referatet fra den 9. september 2021 blev underskrevet uden kommentarer. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Arne Thomsen ønskede et punkt ”Landskue Herning” med. Punktet blev placeret som nr. 9 på 
dagsordenen. 
 
3. Status efter kredsens ekstraordinære jægerrådsårsmøder i uge 41 
Henrik Rørby Pedersen blev valgt som ny formand for Holstebro Jægerråd og Lars Erik Bitsch for 
Ikast-Brande Jægerråd. 
I Skive fortsætter Jan B. Rasmussen, i Herning Arne Thomsen, i Ringkøbing-Skjern Hans Jørn Dahl 
og i Viborg Linda Nielsen.  
 
Til de ekstraordinære jægerrådsårsmøder blev Lars Jensen og Lars Chr. Rejkær opstillet.  
Alle steder blev der foreslået, at den nye kredsformand også bliver HB-suppleant for kredsen. Indtil 
nu er Steffen Toft Jensen den eneste foreslåede kandidat, og han tager imod valg.  
 
Der blev på møderne efterspurgt valgmøder, som blev planlagt således: 
Arrangører Skive og Viborg Jægerråd: Mandag den 8. november på Mønsted Kro 
Arrangører Holstebro og Ringkøbing-Skjern Jægerråd: Mandag den 15. november i Tim Hallen 
Arrangører Ikast-Brande og Herning Jægerråd: Mandag den 22. november i Krydsfelt, Kibæk 
 
Alle møderne er fra kl. 19 til 21. Der sælges øl og vand, og kredsen er vært ved kaffe og brød. Stef-
fen er ordstyrer. Han giver besked til DJ, som laver fælles annoncering. Vi sender alle indbydelser-
ne ud til egne lokalforeninger, og arrangementerne lægges på kredsens hjemmeside.  
 
Tilrettelæggelse af ekstraordinært kredsårsmøde den 29. november på Plexus i Idom.  
Spisning og indskrivning fra 18 til 19. Webmaster Lars Pultz Knudsen deltager ved indskrivningen 
som valgtilforordnet med hensyn til den elektroniske tilmelding. Antallet af mandater fra hver lo-
kalforening afhænger af foreningens medlemstal pr. 1. oktober 2020. Tilmeldingsvejledningen sen-
des ud til alle jægerråd.  
 
Hans Jørn Dahl, som har booket Plexus, kontakter dem og aftaler et lettere traktement svarende til 
det, vi fik ved det ordinære kredsmøde.  
 
Dirigent Jakob Sørensen, som til repræsentantskabsmøderne.  
 
Hver HB-kandidat får 10 minutter til præsentation. Steffen skaffer fortrykte stemmesedler fra DJ. 
Ved lodtrækning blev det besluttet, at Lars Chr. Rejkær står øverst på stemmesedlen.  
 
 



 
5. Status på Jægerfestival 2022 
Steffen skal deltage i et fællesmøde med gruppen bag jægerfestivalen den 26. oktober, hvor man 
skal udveksle status på projektet. Nærmere info på det næstkommende kredsbestyrelsesmøde.  
 
6. Orientering fra DJ  
Steffen refererede fra jægerrådsformandmødet den 17. september, hvor bl.a. udsætning af ænder og 
fasaner blev diskuteret. Der er store problemer med indberetningerne om udsætningerne, og det en-
der måske med, at store udsætninger af ænder forbydes, mens fasanerne måske reduceres. Der er 
ikke lovgivet omkring det endnu. 
 
DJ har vedtaget en ny strategi på repræsentantskabsmødet med overskriften ”God jagt i generatio-
ner”. DJ-administration vil gerne komme rundt i landet og fortælle og debattere om det, men vi i 
kreds 2 har bedt om, at vore møder udsættes til sidst i forløbet. Steffen stillede spørgsmål, om hvad 
vi her i kreds 2 gerne til arbejde med her i forhold til resten af landet.  
 
Revision af jagtloven er udsat et halvt år, 2 år eller måske hele perioden. Robert Vestergaard, Hjor-
tevildtsgruppen Vestjylland har udtalt, at man ikke foretager sig yderligere, så længe man ikke ved, 
hvor længe den er udsat. Vi må derfor afvente og se, hvad der sker. 
 
Man ønsker fra DJ’s side mere bredde for alle hunderacer og ønsker at styrke de apporterende hun-
de, da det er et lovkrav, at man skal have mindst 1 apporterende hund med på jagt. Man har meldt 
sig ud af SJD, da man ønsker mere bredde i arbejdet og ikke kun for stående hunde. Der er kommet 
ny udvalgsformand.  
 
Niels Søndergaard har påpeget, at det i forbindelse med vildtdataindsamlinger er vigtigt med valide 
data for at kunne få opnå en bedre forhandlingsposition og der igennem et bedre grundlag for jagt-
loven og afskydningspolitikken. Man påtænker officielle optællinger og at få uddannet folk på Kalø 
til at igangsætte optællingerne på lokalt plan.  
 
Efter attentatet i Kongsberg i Norge, har man haft ekstra fokus på jagtbuer, hvilket man dog til dels 
igen har fraveget, da det viste sig, at de dræbte var dræbt af knivstik i stedet.  
 
Steffen har rundsendt dokumentet ”Notat til brug for drøftelsen af ”Sæt organisationen fri””. Dette 
tages op af kredsbestyrelsen til en senere drøftelse.  
 
7. Orientering fra HB 
Hans Jørn Dahl har deltaget i HB-møde som observatør for kreds 2. HB’s forslag om Force majeure 
blev trukket på repræsentantskabsmødet, da det var uklart og for omfattende til at der kunne stem-
mes om det.  
 
Hans Jørn redegjorde overfor HB, hvad der er sket i kreds 2 siden den 29. juni.  
 
8. Kredsens økonomi 
Kassereren redegjorde for kredsens økonomi. 
 
Ud af kredsen årlige budget på kr. 240.511,- er der indtil 30. september 2021 brugt kr. 57.737,- og 
dermed et restbudget på kr.182.774,-. Regnskabet bærer naturligvis præg af vinterens og forårets 
nedlukninger og dermed manglende aktiviteter.  
 



9. Landsskue i Herning  
Steen Thalund fra Landskuet har kontaktet Arne og spurgt, om kreds 2 vil deltage i Landskuet i 
2022. Vi besluttede, at vi deltager igen, og at Arne skal stå som tovholder på deltagelsen. Der skal 
gerne noget væsentlig fornyelse til standen. Vi kan evt. kontakte kreds 7 for at få gode ideer derfra, 
da de i mange år har deltaget på Roskilde Dyrskue. Landskuet foregår primo juli 2022.  
 
10. Gensidig orientering, kredsbestyrelsen  
Ringkøbing-Skjern 
Hans Jørn har sammen med Jægerrådet haft møde med 3 personer fra den lokale landboforening 
med baggrund i Jens Venø’s artikel i Jæger. Der blev bl.a. drøftet samarbejde omkring såning af 
vildtstriber, og der er allerede tilsagn om 7.  
 
7 lokale foreninger har lejet Ådalen i Skjern Enge, og Claus Lind har købt gæstekort og haft en fra 
Vildtforvaltningsområdet med derude.  
 
På det korte ekstraordinære jægerrådsårsmøde havde man tid til at afkrydse spørgeskemaet på det 
udsendte notat ”sæt organisationen fri”. Ca. 1/3 af deltagerne ønskede, at Jægerrådene skulle være 
en del af kredsens økonomi.  
 
Holstebro 
Der var ca. 20 deltagere, som repræsenterede af kommunens foreninger, til det ekstraordinære jæ-
gerrådsårsmøde. Her blev Henrik Rørby Pedersen valgt som ny formand. 
 
Der skal herefter indkaldes til bestyrelsesmøde, hvor Jægerrådet skal konstituere sig.  
 
Herning 
På det ekstraordinære jægerrådsårsmøde var der ingen negative tilkendegivelser. Både Lars Jensen 
og Lars Chr. Rejkær blev foreslået som HB-medlemmer og Steffen Toft Jensen til HB-suppleant, 
hvis han bliver valgt som kredsformand.  
 
Der er kommet ny skovfoged i Herning, hvilket har givet nogle udfordringer især i forbindelse med 
rågereguleringerne i kommunen. Ca. ¼ af Knudemosen er udlagt til rewilding uden mulighed for 
jagt, og Arne har derfor bedt om at få et andet kommunalt areal stillet til rådighed, hvilket ikke er 
lykkedes.  
 
Skive 
I Skive kommune drives der jagt i de kommunale skove, men her er der en del udfordringer både 
med trav spor i Fly Plantage tæt op ad Skive Travbane og også med mountain bikere. Der er endvi-
dere udtaget ca. 10% af plantagerne til disc-golf.  
 
Den nye skovfoged Kent Byrialsen engagerer sig meget i jagt og vildtforbedringstiltag, og han vil 
gerne have vildtstriber.  
 
Der er gang i mårhundereguleringerne i Salling og Skive.  
 
På trods af ansøgning til Skive kommune omkring kompensering af jagtlejen i forbindelse med 
manglede indtægter fra jagter, som er blevet aflyst på grund af corona, har man ikke kunnet få 
kompensation.  
 



Viborg 
Der er planlagt 6 fælles drivjagter med 25 deltagere fra alle lokale jagtforeninger samt hjælpere i de 
kommunale skove fra 5. november til medio januar 2022. Samarbejdet med kommunen om regule-
ring og jagter fungerer fortrinligt, og her bliver jagter stillet gratis til rådighed for Jægerrådet og 
jagtforeningerne. 
 
Kontrakten med Naturstyrelsen Kronjylland omkring Stevnstrup Enge er pr. 31. december 2021 op-
sagt fra Naturstyrelsens side, da Fussingø er udpeget som Naturnationalpark, og både Mols Bjerge 
og Kalø-skovene er i spil, så man dermed risikerer at miste al repræsentationsjagt for bl.a. nyjægere. 
Vi har dog stadig 2 drivjagter og 1 nyjægerjagt i 2021. Der afholdes også en trækjagt for hver 
kommune og DLS, inden kontrakten udløber.  
 
Linda er inviteret til møde i Jægerforum på Fussingø den 2. november. Her skal en fremtidig dispo-
nering/aftale omkring området formodentlig drøftes.  
 
I Viborg Jægerråd arbejdes der pt. på at få lavet en lokal forretningsorden og få et samarbejde om-
kring mårhunderegulering etableret med allerede eksisterende grupper.    
 
Der var ca. 25 fremmødte til det ekstraordinære jægerrådsårsmøde.  
 
11. Dato for næste ordinære kredsbestyrelsesmøde 
Mandag den 29. november kl. 17.00 forud for det ekstraordinære kredsårsmøde på Plexus. 
 
Det blev aftalt, at alle fremtidige kredsbestyrelsesmøder afholdes i Aulum Fritids- og Kulturcenter, 
da det er meget centralt for alle.  
 
12. Eventuelt 
Følgende jægerrådsårsmøde blev fastsat: 
Viborg            05. januar 2022 
Holstebro            24. januar 2022 
Ringkøbing-Skjern  26. januar 2022 
Herning             27. januar 2022 
 
Linda Nielsen  
Referent 
 
 
 
 
___________________ ____________________ ____________________ 
Steffen Toft Jensen Hans Jørgen Dahl Arne Thomsen 
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Henrik Rørby Pedersen Linda Nielsen 
 


