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Referat fra Ordinær Jægerråds årsmøde, Skive, onsdag den 20. januar 2022 

Mødet blev afholdt i Estvad Rønbjergs lokaler Rettrup Kærvej 28 7800 Skive 
 

Der var mødt 17 jægere til årsmødet inkl. bestyrelsen og Kredsformand Steffen Toft Jensen. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

1. Valg af dirigent. 
    Hans Dahl blev valgt 
 

2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke. 
 

Jægerrådssamarbejdet i Skive. 
Der er afholdt 3 møder siden sidste ordinære jægerrådsmøde i juni 2021, samt det ekstraordinære 
jægerrådsmøde hvor indstilling at kandidater til hovedbestyrelsen og orientering om situationen i kreds 2, 
efter kredsmødet i juni hvor dele af kredsbestyrelsen trak sig.  
 

På jægerrådsmøderne har bestyrelse konstituerede sig med Formand, Næstformand og Sekretær, samt 
Jægerrådets repræsentant til Kredsbestyrelsen. Jeg vil under punkt 4. på dagsorden komme med yderlig 
info om bestyrelsens sammensætning. 
 

Samarbejdet på tværs af de 10 jagtforeninger (Brodal Jagtforening, Brøndum-Hvidbjerg Jagtforening, 
Estvad-Rønbjerg Jagtforening, Fur Jagtforening, Hem- Hindborg- Dølby Jagtforening, Lihme Jagtforening, 
Nordfjends Jagtforening, Rødding- Spøttrup Jagtforening, Salling Jagtforening og Skive Jagtforening.) 
hvor der beklageligt for nuværende kun er 6 foreninger repræsenteret i rådet. Der vil under punkt 4. på 
dagsorden være yderlig info om hvilke foreninger der har en repræsentant i rådet.  
 

Generel er der blevet drøftet jagtforeningernes status efter og under nedlukningen, Hvor enkelte 
foreninger nu kunne meddele stigende aktivitet på skydebanerne, hvorimod at der på andre aktiviteter var 
svært at få den samme tilslutning som tidlige, givetvis stadig med baggrund i Corona situationen. 
 

Økonomien for de enkelte foreninger har i den forbindelse været et emne som er blevet drøftet på 
møderne, herunder at de foreninger som har jagtlejeudgifter samt faste udgifter til drift af klubhus med 
mere. Der har været rettet henvendelse til Skive kommune med ønske om at få kompensation for jagtlejen 
i forbindelse med de aflyste jagter. Dette blev afslået af kommunen med den begrundelse, at kommunen 
mente at der skulle søges gennem medlemsorganisationer og andre puljemidler. 
Her forventes en kommende mulighed for en støtteordning. Friluftrådet er blevet anmodet om at 
genoptage den støttepulje til medlemsorganisationerne, på samme måde som i 2019, således at de 
økonomiske ramte foreningerne kan søge her. Formentlig vil denne mulighed blive iværksat i første kvartal 
2022. Det vil Jægerrådet videreformidle så snart at der kommer en afgørelse.  
 

Næstformanden har løbende orienterede om status i Kredsbestyrelsen, hvor han var blevet konstitueret 
som formand frem til det ekstraordinære Kredsmøde den 29. november 2021 som efterfølgende blev 
udsat til 17. januar 2022.  
Hans Jørn Dahl, Ringkøbing-Skjern Jægerråd, blev udpeget som midlertidig repræsentant uden 
stemmeret for kreds 2 i hovedbestyrelsen. Der bliver ikke udpeget nogen midlertidig repræsentant for 
kredsen i hjortevildtgruppe Vestjylland, men besluttet at afvente forslag fra Jægerrådene til det ordinære 
Kredsbestyrelsesmøde til endelig godkendelse i Hovedbestyrelsen. 
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Repræsentantskabsmøde 2021.  
Jægerrådet havde 4. mandater til delegerede til Repræsentantskabsmødet, forud for mødet blev det 
tilsendte materiale gennemgået og drøftet med de delegerede. 
 

Her var et af hovedpunkterne på dagsorden ny strategi i Danmarks Jægerforbunds hvor oplægget havde 
fået "God jagt i generationer" som overskrift. Her er der lagt op til at sætte kursen mod fremtiden. En 
fremtid, hvor vi som jægere står sammen og kæmper for vores fælles interesse: naturen, dyrelivet og 
jagten.  
 

Riffelskydning i Jægerrådsregi. 
Med baggrund i forsamlingsforbuddet har det ikke være muligt at gennemfører skydning på forsvarets 
skydebane og Hjortebanen. Skydebanen på kaserne er lukket i forbindelse med ikke tjenstlig adgang til 
kasernen og på hjortebane med de indendørs faciliter var ikke muligt at anvende ud fra anbefalingerne der 
har været i forbindelse med forsamlingsforbuddet. 
Dog er der i forbindelse med at hjortebanen har fået ny miljøgodkendelse givet mulighed for at der kan 
gennemføres flere skydninger på banen, en mulighed som flere foreninger har benyttet sig af og at det 
umiddelbart ser ud til at det er en løsning som flere foreninger foretrækker. Benyttelse af skydebanerne i 
regi af Jægerrådet skal vi snarest havet taget op Jægerrådet for såvel hjortebanen som for kasernen. 
 

Jægerforums møde ved Naturstyrelsen Himmerland. 
Der har i 2021 været afholdt det årlige møde med NST, hvor det gode samarbejde er genoptaget og at der 
sendes invitationer til jagter som tidligere. Naturstyrelse Himmerland havde besluttet at de foreninger hvor 
jagterne var blevet aflyst i 2020, vil være de foreninger som vil blive geninviteret i 2021. Dog blev en af 
jagterne aflyst med baggrund i de jagtetiske regler, i forbindelse med det kraftigt snefald i Rold skov. 
 

Status I regulering af mårhund i Skive kommune. 
Bestyrelsen besluttede at anmode Peter N.R. Madsen fra Fur Jagtforening, om at forsætte som 
koordinator samt kontaktperson til Skive kommune på reguleringsområdet. 
 

Peter har ansøgt om midler til yderlige kameraer her i 2022 og de forventes indkøbt snarest. Såfremt der 
er behov, kan der rekvireres gennem foreningernes jægerrådsrepræsentant. 
 

Jægerrådet har modtaget 50 kassefælder til bekæmpelse af rotter i forbindelse med foderpladser fra Skive 
Kommune. Fordeling forestår. 
 

Arbejdet i det Grønne Råd i kommunen. 
Niels Martin Nielsen varetager stadig denne opgave på bedste vis og har haft nogle interessante og gode 
emner til drøftelse i løbet af perioden, som Niels Martin har orienteret Jægerrådet om på møderne.  
Emner som der er behandlet i det grønne råd, vil Niels Martin komme ind på i hans del beretning som jo er 
en del af Jægerrådet samlede beretning. 
 

Kredssamarbejdet i kreds 2. 
Samarbejdet i kredsen har selvfølgelig været påvirket af forsamlingsforbuddet og ikke mindst af at 
Hovedbestyrelsesmedlem, Kredsformand og 5 Bestyrelsesmedlemmer trådte ud af kredsbestyrelsen i 
forbindelse med kredsmødet 29. juni 2021.  
Der er efterfølgende blevet arbejdet på at få genetableret kredsbestyrelsen herunder indstilling af 
Hovedbestyrelsesmedlem og Kredsformand. Valg vil blive gennemført det ekstraordinære kredsmøde den 
17. januar 2022. 
 

I forbindelse med afgang fra kredsbestyrelsen samt ændring af samarbejdet på hundeområdet er der 
følgende ledige koordinator poster som ønskes genbesat i kredsen: 
  Hjortevildtformand Vestjylland,  
                   Hundekoordinator kreds 2,  
                   Koordinator for Friluftrådet, Limfjord syd, 
           Koordinator for regulering kreds 2. 
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Såfremt der kunne være emner til de ledige poster, imødeses de til Jægerrådsbestyrelse for efterfølgende 
indstilling til kredsen. 
 

Yderlig orientering af kredsens aktiviteter, vil blive givet under pkt. 8. Orientering fra Kredsformanden. 
 

2a. Aflæggelse af beretning for Grønt råd Skive Kommune. 
   
Grønne rådsrepræsentantens beretning, ved Niels Martin Nielsen 
 
Beretning fra Grønne rådsarbejde, Skive kommune v/Niels Martin Nielsen   

Det Grønne Råd i Skive kommune er et forum for dialog om naturen og miljøet i Skive kommune. 
Emneområder: Stiforbindelser, vandre- og cykelruter, faunastriber, sæler, tilstanden i Skive fjord, 
muslingeopdræt, naturpark, vådområde etabling, mårhundebekæmpelse 
Deltagere, 11 organisationer: Skive Idrætssamvirke, Jægerråd, Skive, Friluftsrådet, DOF, 
Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, Fur Museum, Naturstyrelsen, Museum Salling, Dansk 
Naturfredningsforening, Fjordland, Dansk Skovforening 
  
Politisk deltagelse fra TMU Jens Peter Hedevang (V) og Anders Bøge (SF) fra afgående byråd 
Mødeleder: Chef for Natur og Miljø i Skive Kommune, Ann Ammitsbo, sekretær Katarina Sandberg. 
 

Siden Årsmødet i juni har der været to møder: 
 

Ekskursion til Østsalling og Jenle.  
Naturstyrelsen ønsker ikke længere at administrere Jeppe Åkjærs hjem. Overgået til kommunal opgave. 
Kloakoverløb ved regn (en statsopgave ej kommunalt) 
Muslingeanlæg ved Astrupvig  
Naturpleje ved Astrup vig og pakhuset i Sundsøre 
Aktiviteter i lokalområdet omkring Thise. 
 

Effekter af vandrensning med muslingeanlæg.  
Bent Vismann fra Københavns universitet 
Fortalere klarer vand og større biodiversitet  
Modstandere ser lort og plastik alle steder.  
 

BNBO omkring vandværker. 
PFOS brandskum og alt muligt andet der skyller i fjorden og driller edderfuglene (stat opgave) 
 

Limfjordsrådets arbejde og aktiviteter, med kvægstof og 4500 ha omdannet til vådområder, 1200 km 
vandløbsrestaurering, klimaprojekter (oversvømmelse), stenrev, fjernelse af spøgelsesnet, sæler, 
strandrensning, musllingeanlæg, vandets kemiske tilstand 
 

Mårhunde bekæmpelse.  
Del af invasive arter. Positiv indstilling til at hjælpe mårhundejægere.  
 

Kommende Aktiviteter.  
Temadag: Naturen i byen/villahaven, Landbruget og Natur for virksomheder.  
 

Jægerforbundsaktiviteter.  
Tilbud om DJ´s lederuddannelse 
Webinar om Planloven og Naturbeskyttelsesloven 
Havplan, plan for brug af havbund.  
Naturbeskyttelse og jagtbegrænsninger.  
Lokal jagtpolitiske tiltag 
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Kom med   - observationer fra jeres færden i naturen? 
- forslag og synspunkter til forvaltning at det åbne landskab og natur? 

- eller andre forhold, der kan drøftes med de andre brugere af naturen?  

Formandens beretning og beretningen fra det grønne råd blev godkendt. 
 

3. Valg af formand. 
   Jan B fortalte hvorfor han ikke ønsker at forsætte som formand. Ny formand blev formanden for Skive 
jagtforening Anders Poulsen. Jan B. forsætter som medlem af Jægerrådet for Estvad Rønbjerg 
jagtforening. 
 

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning. 
    Formanden nævnte de jagtforeninger som pt. er med i Jægerråd Skive. Formanden har talt med de 
øvrige foreninger i kommunen, og der er forventning om at flere igen vil deltage i Jægerrådets arbejde. 
 

5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. 
    Dette punkt udgik af dagsordenen, da Lars Jensen blev valg som HB-medlem på det ekstraordinære 
kredsmøde den 17. januar 2022, og Steffen Toft Jensen blev nyvalgt kredsformand. 
 

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 2022 

    Følgende blev delegerede til årets repræsentantskabsmøde: Morten Frederiksen, Salling Jagtforening, 
Jan B. Rasmussen, Estvad Rønbjerg Jagtforening, Anethe Karlsen, Skive Jagtforening, og Hans Dahl, 
Hem – Hindborg – Dølby jagtforening. Suppleant blev Birger Baunsgaard, Salling jagtforening.  
 

7. Indkomne forslag 
   Ingen indkomne forslag 
 

8.. Orientering ved Kredsformand Steffen Toft Jensen 

      Filmen ”god jagt i generationer” som blev vist på årsmødet kan også findes på DJ’s hjemmeside.  
 

Friluftsrådets Corona pulje åbnes igen kortvarigt for foreningstilskud omkring 1. februar, med 
ansøgningsfrist til d. 7. marts. 
 

Kredsen har en del økonomiske midler til rådighed som kredsbestyrelsen ønsker, skal ud og gøre gavn 
blandt kredsens medlemmer. Kredsbestyrelsen samles i uge 5, hvor kriterierne for uddeling fastsættes.  
 

10. Indkommende forslag. 
      Ingen indkomne forslag. 
 

11. Eventuelt.  
       Orientering om aftalen med Skive kommune i forbindelse med oprettelse af foderpladser i forbindelse 
med regulering mårhund, hvor kommunen stiller kasser med smækfælder til rådighed for 
reguleringsjægerne blev drøftet. Fælderne kan rekvireres ved henvendelse til jagtforeningens 
Jægerrådsrepræsentant. 

  

           
 
 
 

 

 

 


