
JÆGERRÅD  HERNING 

Årsmøde 27.01.2022 
Referat  
Dirigent : Peter Kjær  
Beretning: 

Medlems tal.  
Okt. 2021: 2486 -25. (2020: 2511 -17) (2019: 2528) 

Desværre stadigvæk en negativ medlemsudvikling.  

Det kan der være mange grunde til, men jeg tror vi alle 
I lokalforeningerne, I Jægerråd og i Kredsen skal i gang 
med aktiv medlems-rekrutering 

Mødeaktivitet. 
Corona´en spøgte også i 2020 og har påvirket mødeaktivi-
teten 

Der har været afholdt 6 Kredsbestyrelsesmøder. 
I foråret måtte vi ikke mødes fysisk så det har været en 
blanding af Teams-møder og fysiske møde. 

Vi kender alle resultatet af sidste års Kredsmøde  
d. 29. juni.  
Hvor 7 ud af 10 Kredsbestyrelsesmedlemmer forlod  
Bestyrelsen. Det vil jeg ikke kommentere yderligere. 

Vi tre der blev, blev hurtigt suppleret af Steffen Toft Jen-
sen fra Skive og Finn Krog fra Ikast. 
Lidt efter kom Henrik Rørby fra Holstebro til. 
Siden er Finn Krog udtrådt igen.  
(Ikast skal have udpeget et nyt Kredsbestyrelsesmedlem)  
På Kredsmødet blev Steffen Toft Jensen valgt til Kredsfor-
mand 
I Skive har man valgt som ny Jægerråds formand / Kreds-
bestyrelsesmedlem. Han hedder  Anders Poulsen. 



Endelig blev Lars Jensen valgt på Kredsmødet som ny HB 
og kredsbestyrelsesmedlem. 
Kredsbestyrelsen består nu af. 
Kredsformand. 
HB-medlem 
Samt jægerrådsformændene fra flg. Kommuner 
Ringkøbing – Skjern (Ny mand: Kim Bjerre) 
Holstebro 
Skive 
Viborg 
Herning 
Men mangler repræsentation fra.  
Ikast  (PT. Ubesat) 
Lemvig 
Struer 

Kredsbestyrelsen har sit første møde på mandag, men vi 
aftalte umiddelbart efter Kredsmøder, at vi nu skal i  
arbejdstøjet og vi vil se fremad med fokus på samarbejde i 
Kredsbestyrelsen, med Jægerrådene, med lokalforeninger-
ne, og ikke mindst med koordinatorerne. 

Vi har masser af diskussions-enmer, og masser af fælles 
opgaver vi kan kaste os over. 
Der er, med andre ord, masser af ting at samarbejde om. 
Jeg nævnte tidligere, Medlemsrekruttering og fastholdelse, 
Men jeg tror én af der emner der kommer til af fylde rigtig 
meget i fremtiden, er hvordan VI i DJ tilpasser os den nye 
politiske situation. 
Som jeg ser der kommer vi til at argumentere mod den 
meget populistiske og ”kunstige” tilgang til vild natur, med 
høje hegn og udsætning af ”eksotiske” dyrearter og så-
kaldt rewilding. 
Men vi kommer til at forholde os realistisk til biodiversitet, 
ikke bare i Statsskovene, men også private arealer, såvel 
skove som i det åbne agerland. 
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Hvis vi vil have GOD Jagt I GENERATIONER kommer vi til 
at tænke GRØN OMSTILLING og BÆREDYGTIGHED i jagt-
mæssig henseende. 

I Jægerråd Herning har vi bla. pga. corona kun afholdt et 
par møder, som, ud over de almindelige orienteringer, har 
meget om situationen i Kredsen 

Det der ligger foran os er at vi skal udpege en ny mand til 
posten som Dj`s repræsentant i HVG Vestjylland. 
Der skal udpeges repræsentanter i alle HVg 
Pladsen er ledig da Leif Filsø som bekendt forlod posten ef-
ter Kredsmødet sidste år. 
Så hvis I har lyst til dette arbejde, eller kender et godt 
emne, hører jeg gerne fra Jer. 
(Forklar proseduren) 

NNP Stråsø. 
Jægerrådene i Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Herning  
Er inviteret med i den NNP Stråsøs lokale projektgruppe 
Ole Rønnow er udpeget repræsentant i projektgruppen  
og har en tre mand stor backing-gruppe bestående af  
Preben Overgaard, Svend Å. Pedersen og mig. 
Jægerråd Holstebro har indtil nu ikke ønsket at deltage. 
Ole kommer i sin beretning ind på arbejdet i projegtgrup-
pen 

Jægerfestival. 
Jægerfestivalen er lagt i ”mølpose” 
Ole kommer redegør sin beretning for beslutningen. 

Aktiviteter. 
Mårhunde regulering. 
Resultat 2021: 
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Sidste år fik vi et tilskud på Kr. 20.000,- fra Herning Kom-
mune til 10 vildtkameraer og 4 fælder. 
Der var det material regulerings-jægerne bar om, og det 
vi søgte tilskud til hos Herning Kommune. Tak for det ! 
I alt har vi efterhånden fået 15.000 + 50.000 + 20.000 
Kr. 85.000,- i tilskud fra Herning Kommune  

Kameraerne og fælder er kommunens ejendom og må kun 
bruges til mårhundebekæmpelse. 
Vi skal fortsat indrapportere resultatet af de 18 jagtfore-
ningers resultat til Herning Kommune. 

Hugo Schibsbye og Knud Erik Dahlerup er tovholdere på 
Mårhundeprojektet og har helt styr på hvem der har lånt 
materielet. Tak for Jeres indsats 

Da vi startede mårhunde-reguleringen op var det tanken 
at vi skulle tilbyde de deltagende jagtforeningers mår-
hundejægere kurser, samarbejde og vidensdele, så alle 
blev klogere og bedre. 
Den del af arbejdet har desværre også være lukket ned 
pga. Corona. 
Men intentionerne er der stadig. 

Jeg har deltaget i møder med NTV om bla. mårhunde- 
regulering på statens arealer. 
Vi har også haft møde med Herning Kommune om mår-
hunderegulering på de kommunale arealer. 
Vi kommer til at holde flere møder for at få det helt på 
plads og organiseret 

Rågeregulering: 
I 2021 var der 56 jægere ude i kolonierne og der blev 
skudt 1235 rågeunger. Det er ny bund-rekord  
2020: 1752 2019: 1579 2018: 1492  2017: 1273  2016: 
1407  2015: 1292 
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Herning Kommune har valgt ikke at samarbejde med de 
boligselskaber og private lodsejere, hvor vi tidligere har 
reguleret. 
De betyder at vi i 2021 hav færre kolonier at regulere i og 
resultatet blev ikke bare færre skudte fugle, men også at 
jægerne følte at de var for mange, og gik og generede 
hinanden. 
Jeg ved at boligselskaberne og private lodsejere har hen-
vendt sig til nogle af Jer i Jagtforeningerne og på den 
måde fået skudt nogle fugle.  
Så det samlede sammenlignelige resultat er noget højere. 

Knudmosejagten. 
I 2020 blev jagten aflyst pga. Corona, men heldigvis kun-
ne vi igen komme på jagt i 2021 
Vi var 39 jægere på jagt og skød 2 snepper. 1 råbuk 1 
hare og en fasan (kok) 
Jagten måtte i år afvikles lidt anderledes end vi plejer, idet 
Herning Kommune har valgt at ”rewilde” arealet vest for  
Chr. Ydes Vej (Knudmosebjerget) med udsætning helårsaf-
græssende kreaturer, og derfor ikke har ønsket at der ja-
ges på arealet. 
Mit forsøg på, sammen med kommuner, at finde et sted til 
afholdelse af en såt eller to, mislykkedes. 
Møde emne i 2022.  
  
Landsskuet. 
Som bekendt blev Landsskuet aflyst i 2020 og 2021 
Pga. Corona 

Landsskue 2022 i dagene 30 juni – 2 juli  
(Opstilling d. 29 juni) 
Jeg har påtaget mig at være tovholder og deltager i et  
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Udstillermøde på onsdag 
Jeg håber I vil hjælpe til 1,2 eller alle tre dage. 
I må meget gerne give mig et kald, så hurtig som muligt, 
hvis I har tid og lyst til at hjælpe 

Corona pulje. 
Friluftrådet åbner for ansøgning om økonomisk kompensa-
tion for mistede indtægter. 
Der vil komme en vejledning primo februar 
Jeg sender vejledningen ud til jagtforeningsformændene 
så snart jeg får den. 

HUSK !!! 

Kredsmødet i Idom d. 8. Marts 
Der vil tilgå vejledning i tilmelding. 

Repræsentantskabsmødet i Vingsted d. 18. Juni 2022. 
Jagtforeningsformanden tilmelder foreningens delegerede 
til mig med flg. oplysninger. 
Jagtforening 
Deltagers navn 
Medlems nummer 
Mobil nummer 
Mail adresse. 

Tak for ordet 

Grønt råd  
Information om Stråsø natur national park. Spille vand, 
drikkevand, vandløb. Åbent  landbrug med 1500 deltagere, 
Gellerup enge . Nationalpark Skjern Å er nedlagt Midler 
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tidlig. Jeres festival aflyst på grund af manglende opbak-
ning. 

Hunde : orientering 25 til 35 deltagere,  træner onsdag og 
lørdag 

Lars Jensen : Orientere om sin fremtid i HB. Vi skal se 
fremad. Vildt  antal skal bygge på Validetal. 
Natur national parker jagt /ikke jagt 
Det er mangler koordinator på følgende områder 
Hunde 
Hjorte vildt vest 
Regulering.
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