
Referat af Viborg Jægerråds årsmøde d. 5. januar 2022 

 

Valg af dirigent 

Jørn Klaris blev valgt til dirigent. Han konstaterer, at årsmødet er lovligt indvarslet. 

 

Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke 

Beretning ved formand Linda Nielsen 

I 2021 lykkedes det først efter flere aflysninger og udsættelser at få afholdt vores årsmøde den 3. 
juni. I min beretning på daværende tidspunkt tog jeg kun aktiviteter og arrangementer med fra 2020, 
men der skete trods alt også noget i det første halvår på trods af kraftige Corona-nedlukninger.  

Først blev vores januar jagt aflyst ligesom de foregående i efteråret 2020.  

Den 16. februar dristede vi os til at afholde et bestyrelsesmøde i Stevnstrup Enge, og her fik vi plan-
lagt regulering af krager og skader i resten af sæsonen. Jagterne derude var også aflyst i januar, men 
der blev trods alt også reguleret ræve. Efter årsmødet i 2020 var nogle repræsentanter fra Hammers-
høj Jagtforening blevet involveret i regulering af mårhunde i Stevnstrup Enge, og der blev indkøbt 
kameraer, som senere blev udskiftet, da de ønskede en anden type. Samarbejdet er senere ophørt, da 
reguleringsarbejdet herfra ikke blev udført regelmæssigt, og Mads Fisker og en anden har selv over-
taget det igen.  

Vi mødtes igen den 25. marts i bestyrelsen, og her blev man enige om, at der ikke skulle være for-
årspürsch, da man ikke havde set ret meget råvildt i efteråret. Efterårets jagter blev fastsat, men kun 
året ud, da vores 5-årige kontrakt skulle genforhandles hos Naturstyrelsen pr. 31. december 2021.  

Her valgte vi også at udsætte årsmødet fra april til efteråret, hvor der var en større chance for, at det 
kunne gennemføres. Den 14. april var Jens Ove Pedersen og jeg ude hos Sandor på Naturstyrelsen 
for at få godkendt jagtjournal og aflægge årsrapport samt se, om vi kunne få gang i genforhandlin-
gerne. Sandor ville ikke starte nogen form for forhandling før tidligst i september.  

I starten af året skulle vi have haft et ekstraordinært kredsmøde, men det blev aflyst pga. Coronaen 
og de 5 jægerråd, som havde ønsket det, trak kravet tilbage. I april havde vi et kredsmøde via Te-
ams, da der stadig var nedlukninger og restriktioner. Man må sige, at det egentlig fungerer udmær-
ket, selvom det er noget anderledes, men det er nok mere stringent og struktureret, når man skal tale 
en af gangen i mikrofon. Det kan både have fordele og ulemper. Her blev status på Jægerfestivalen 
præsenteret, der blev drøftet et temamøde, som kreds 2 og kreds 6 havde haft via Teams den 14. 
april omkring ”Supertendenser” i samfundet, og hvordan andre ser på os jægere og den udvikling og 
ændring, der finder sted i disse tider.  

Den 20. april var der Jægerrådsformandsmøde via Teams, hvor vi fik en orientering fra formanden 
omkring bl.a. jagttider, strategi, struktur, økonomi og medlemstal. Og på trods af, at det foregik på 
Teams, så var der alligevel ca. 55-60 deltagere, og selv virtuelt er folk ret gode til stadig at give de-
res meninger tilkende.  

Vi har også selv haft bestyrelsesmøder i Jægerrådet. Det første i 2021 fandt sted den 22. april. Her 
fik vi endnu engang planlagt årsmødet, som skulle finde sted i juni. 

I slutningen af maj var alle jægerråd inviteret til hjortevildtsmøde i Silkeborg hos Hans Schougaard. 
Her blev bl.a. drøftet den nye indstilling fra de regionale hjortevildtsgrupper omkring skumrings- og 
dæmringsjagter, som skulle være indgivet den 1. september. Vi blev også præsenteret for flere for-
skellige modeller for registrering af afskydninger. Her blev Samforvaltnings-modellen også præsen-
teret.  



Den 3. juni lykkedes det af få afholdt vores jægerrådsårsmøde med et halvt års forsinkelse. Der var 
indkommet flere forslag forud for mødet, som skulle behandles. Forslaget om, at de penge, Jægerrå-
det havde fået bevilliget af Viborg Kommune til bekæmpelse af mårhunde, omgående skulle udbe-
tales til Mårhundegruppen Viborg Kommunen, kunne tilbagevises, da det ikke ville være lovligt at 
udbetale kommunale midler til private. Pengene er senere blevet overført til en konto hos DJ, hvor-
fra de kan udbetales efter dokumentation og underskrift fra Jægerrådets formand.  

Det næste forslag til afstemning var et ønske om, at alle foreninger først blev tilbudt en plads på re-
præsentantskabsmødet, hvilket blev vedtaget og herefter effektueret. Såfremt der blev ledige man-
dater til rådighed, kunne de fordeles til Jægerrådets bestyrelse.  

Herefter blev det fra salen påpeget, at vi i Jægerrådet ikke arbejdede i henhold til DJ’s vedtægter i 
form af, at det var en valgt bestyrelse og ikke indstillede eller udpegede medlemmer fra hver lokal-
forening. Jeg må nok sige, at jeg aldrig på et jægerrådsårsmøde har mødt en så skarp og fjendsk 
tone og retorik, som vi oplevede sidste år, og jeg håber heller aldrig at komme til det igen. Det kan 
kun endnu engang få mig til at indskærpe, at vi sagtens kan have forskellige holdninger til og me-
ninger om tingene, men at vi stadig skal tale ordentlig til, med og om hinanden både på mødet og 
også efter det.  

Det var tæt på, at mødet var blevet erklæret ugyldigt og bestyrelsen smidt ud, men vi fik dog ro på 
og fik tid indtil næste årsmøde i januar 2022 til at få lavet en forretningsorden for Viborg Jægerråd. 
Som I kan se, er der i år en standarddagsorden i henhold til DJ’s vedtægter, og alt foregår i henhold 
dertil.  

Den 10. juni havde vi et fysisk kredsbestyrelsesmøde, hvor vi blev præsenteret for 2 forslag, som 
Lemvig, Struer, Skive, Holstebro og Ikast-Brande Jægerråd stod bag og havde underskrevet. Vi fik 
planlagt de sidste detaljer omkring årsmødet, og her blev det også besluttet, hvordan kredsens eks-
traordinære tilskudspulje skulle fordeles. Vi må max have kr. 250.000, - stående, og hvis vi har 
flere, sendes de tilbage til Jægerforbundet, men også i 2021 har det jo skortet på aktiviteter især i 
den første halvdel af året, selvom der kom gang i flere ting henover sommeren.  

I midten af juni var vi igen til møde i Hjortevildtsgruppen Midtjylland, hvor vi skulle komme med 
indstillinger angående sprossefredning, jagttider samt skumrings- og dæmringsjagter. Der var kun 5 
jægerråd repræsenteret, og vi havde hver især tilbagemeldinger med fra vores bagland, og der var 3 
for og 2 imod dæmringsjagt og alle sagde nej til skumringsjagt. Hans Schouborg mente dog ikke, at 
resultatet var repræsentativt, når der manglede 7-8 jægerråd, så han sendte efterfølgende et spørge-
skema ud til de fraværende. (Vi sagde nej til sprossefredning, accepterede de gældende jagttider, ja 
til dæmring og nej til skumring).  

I juni havde vi endnu engang et udmærket jægerrådsformandsmøde på Teams. Her var hovedtemaet 
den nye strategi. Den gamle havde fyldt 54 sider, men den nye skulle koges ned til 6 sider, og man 
forventede, at den ville blive vedtaget på repræsentantskabsmødet, hvilket den også blev. Der var 
44 deltagere, og vi lavede endda gruppearbejde via Teams.  

Den 29. juni havde vi så kredsårsmøde på Plexus, og det behøver jeg vist ikke at referere så meget 
fra. De fleste har nok hørt, hvordan det gik, men kort fortalt blev det første af de 5 Jægerråds forslag 
stemt ned med 94 stemmer imod og 48 stemmer for, og det andet trak de selv, inden det kom til af-
stemning. Hvad der skete i bestyrelsen efterfølgende var meget lidt kønt, og de 5 jægerrådsformænd 
valgte på hver sin måde at forlade kredsbestyrelsesarbejdet og nogen endda Jægerforbundet. Efter-
følgende meddelte Norbert Ravnsbæk og Jan B. Rasmussen også deres exit, men i første omgang 
ikke, hvornår de havde tænkt at effektuere det.  

Det efterlod de 3 tilbageværende kommuner Ringkøbing-Skjern, Herning og Viborg i et vakuum, 
hvor vi jo i princippet ikke kunne gøre noget som helst ud over at afvente Norbert og Jans endelige 
fratræden, da de stadig sad som HB-medlem og kredsformand. Og undervejs i de efterfølgende par 
måneder fandt man da i hvert fald ud af, at man havde godt og vel lige så mange ”fjender”, som 



man troede, man havde venner! Den tilsvining på blandt andet de sociale medier, vi 3 tilbageblevne 
har været udsat for, har vi vist alle godt kunnet undvære. Vi valgte dog alle ikke at kaste mere ved 
på bålet og undlod at tage til genmæle på de sociale medier eller ved rundsending af svar på diverse 
mails.  

Den 9. september blev vores første kredsbestyrelsesmøde med deltagelse af Herning, Ringkøbing-
Skjern, Ikast-Brande, Skive og Viborg afholdt.  

DJ havde stillet Hanne Smedegaard, som også tiltog, til vores rådighed, så vi var sikre på, at alle 
formaliteter og vedtægter blev overholdt.  

Der var 2 fra Ikast-Brandes bestyrelse, der havde valgt ikke at trække sig, så de kunne deltage 
umiddelbart, Skive havde fundet en ny repræsentant til kredsbestyrelsen, Struer og Lemvig havde 
nedlagt eller stillet Jægerrådene i bero, og i Holstebro arbejdede nogle lokalforeninger på at gen-
etablere et Jægerråd, men var ikke nået langt nok til at kunne deltage i mødet. Der blev her konstitu-
eret en midlertidig formand Steffen Toft Jensen, Hans Jørn Dahl blev HB ”observatør” uden taleret 
på HB-møderne, og jeg beholdt kassererjobbet og fik desuden midlertidig også posten som sekre-
tær. Arne Thomsen fra Herning har efter de 2 første møder afløst mig, indtil vi får en permanent ny 
sekretær. Man valgte ikke at indsætte en ny hjortevildtsformand, da der alligevel snart skulle vælges 
en ny. Der blev fastsat ny dato for et ekstraordinært kredsmøde den 29. november, og for at der ikke 
skulle herske tvivl om vedtægter og rigtigheden af noget på mødet, fik vi stillet advokat Jakob Sø-
rensen, som også er dirigent på repræsentantskabsmøderne til rådighed som dirigent i kreds 2.  

Det var et rigtigt fint, positivt og konstruktivt møde, hvor alle kun så fremad for at få samlet kredsen 
igen.  

Så blev der heldigvis åbnet så meget op i samfundet, at vi kunne afholde et fysisk jægerrådsfor-
mandsmøde den 17. september. Foruden generel orientering var temaet i gruppearbejdet i år udsæt-
ning af ænder, agerhøns og fasaner.  

Dagen efter var vi 11 fra Viborg Kommune, der deltog i repræsentantskabet, som forløb uden de 
store sværdslag. 

Som det nok er de fleste bekendt, skal der etableres Naturnationalparker. Der er allerede 5, som er 
etableret, nemlig Stråsø, Almindingen på Bornholm, Tranum, Fussingø og Grib Skov. Der har væ-
ret 298 forskellige forslag fremme på 187 områder, som er blevet reduceret til 23, og de skulle igen 
reduceres til 10 endelige områder. I Viborg Kommune var Hald Sø også udpeget, så jeg deltog i et 
Teams møde den 22. september med øvrige jægerrådsformænd, som havde områder i deres kommu-
ner og sammen med Kirsten Skovsby og Morten Sinding-Jensen. Jagten i området omkring Stang-
hede er lejet ud, som det ser ud i dag, men hovedparten omkring Hald Sø og Dollerup Bakker er jo i 
forvejen indhegnet og udlagt til afgræsning. Jeg kunne kun sige, at vi helst ikke så disse indhegnede 
Naturnationalparker, men hvis der skal være 10 områder i Danmark, kunne jeg godt se, at der var 
andre steder, det ville gøre mere skade end her. Det var en meget kort høringsfrist og sindssygt 
presset tidsramme, der var for de endelige beslutninger, og det er da også endt med, at Lea Werme-
lin har udskudt beslutningen til 2022, så man kunne få mere tid til at behandle de indkomne indsi-
gelser eller argumenter for og imod.  

Jeg havde kontaktet Sandor for at få et møde i stand, så vi kunne påbegynde vores kontraktfor-
handlinger for den kommende 5 års periode i Stevnstrup Enge. Han ville gerne se Jens Ove og jeg 
den 29. september, og vedhæftet indbydelsen var en opsigelse af vores kontrakt. Det var lidt af en 
mavepuster, men vi valgte at tage derud for at høre, hvad han havde at sige. Hans forklaring på op-
sigelsen af kontrakten, var at Fussingø også er udvalgt som Naturnationalpark, og både Kalø og 
Mols Bjerge er på den nye liste, så hvis de begge bliver valgt, vil Naturstyrelsen ikke længere råde 
over områder, som kan bruges til repræsentationsjagt eller til nyjægerjagt. Personligt tror jeg heller 
ikke, at han syntes, at det var drevet så bæredygtigt med hensyn til naboer og andre interessenter, 
som Naturstyrelsen havde kunnet ønske. Vi måtte selvfølgelig afvikle de planlagte træk- og drivjag-



ter i 2021, og Sandor gav også udtryk for, at han gerne fortsat ville finde samarbejdsløsninger med 
foreningen, men at det var Naturstyrelsen, der fremadrettet skulle være den øverste myndighed. 
Pga. opsigelsen af kontrakten og usikkerheden omkring fremtiden, fik vi aldrig afholdt årsmødet. 

Det var stort set samme forklaring, vi fik, da alle jægerrådsformænd under Naturstyrelsen Fussingø 
var inviteret til møde i Jægerforum den 2. november. Her blev vi orienteret om oplægget til og pla-
nerne for urørte skove og Naturnationalparker samt gældende regler for, hvordan områderne skal 
administreres. Jeg var egentlig også indkaldt til et møde i DJ-regi den 2. december i Ejby på Fyn, 
men valgte ikke at deltage, da det var en hverdagsaften fra kl. 17 til 21.30, og jeg syntes, at jeg var 
rimeligt informeret omkring emnet fra bl.a. Naturstyrelsen. 

Hen over efteråret har der været flere konstruktive kredsbestyrelsesmøder, og Holstebro er også ko-
met på banen igen. Der har i kredsen været afholdt ekstraordinære jægerrådsårsmøder, hvor de, der 
var helt nedlagt, skulle etableres igen, og der skulle ny bestyrelse til. De, der ikke havde været ned-
lagt, kunne nøjes med at indstille kandidater til HB-medlem og suppleant. Vi havde således vores 
møde i Stoholm Jagtforenings klubhus den 14. oktober. Her blev der udtrykt ønske om valgmøder 
med de 2 kandidater Lars Jensen, Holstebro og Lars Chr. Rejkær, Ringkøbing-Skjern. Der blev af-
holdt 3 møder i kredsen i november, og Viborg holdt vores møde sammen med Skive på Mønsted 
Kro den 8. november.  

Så var vi jo klar til det ekstraordinære kredsmøde, som skulle finde sted i Idom den 29. november, 
men pga. at jeg ikke fik ”vinget af” det rigtige sted på DJ’s hjemmeside, da jeg skulle sætte annon-
cen i bladet, blev den ikke placeret under Kreds 2, men på en forkert side i Jæger, så fra DJ’s admi-
nistration og advokat valgte man at annullere mødet, så det er nu udsat til den 17. januar 2022. Det 
næste ordinære kredsmøde er planlagt til den 8. marts, og i den mellemliggende periode skal de 6 
eksisterende jægerråd i kredsen nå af afholde deres årsmøder.  

Vi har også selv hen over efteråret haft et par bestyrelsesmøder, og her har vi primært arbejdet på at 
få lavet en forretningsorden for Viborg Jægerråd, som stort set følger den standardforretningsorden, 
der er i DJ. Vi har haft den sendt over til Henrik Frost til gennemsyn, og han havde et par små ret-
telser, vi skal have foretaget på det næstkommende bestyrelsesmøde. Herefter skal den godkendes 
og underskrives af bestyrelsen, og så vil den blive udsendt til alle lokalforeningsformænd til orien-
tering. Den vil fremadrettet være Viborg Jægerråds drejebog. 

Med hensyn til det lovede mårhundemøde så er emnet blevet vendt og drejet, diskuteret og vurderet 
og ændret på flere bestyrelsesmøder siden årsmødet i juni i et forsøg på at finde en løsning og et 
kompromis, som vi selv tror på, og som alle – også lokalforeningerne i kommunen - kan acceptere. 
Knud Callesen havde tilbudt sin assistance til at gennemføre et møde som den neutrale mellem-
mand, og da vi så endelig havde fået fastsat en mødedato i starten af december mellem 3 fra mår-
hundegruppen og 3 fra bestyrelsen + Knud, blev det aflyst 1 eller 2 dage før, da 2 fra mårhunde-
gruppen havde været nærkontakt til en Corona-smittet. Men der vil snarest muligt blive fastsat en 
ny mødedato.  

Og så tænker man jo ”Har vi overhovedet opnået og lavet nogle gode konstruktive ting i Jægerrådet 
i 2021?”. Og ja, det har vi trods alt. 

I foråret fik jægerne i Viborg Kommune indskudt deres salonrifler på udendørs baner, og i samar-
bejde med vores rågereguleringsteam blev der reguleret 1090 rågeunger på i alt 13 reguleringsjag-
ter. Så vidt jeg husker deltog der igen mellem 70 og 80 jægere fra kommunens lokalforeninger.   

Der er trods alt også blevet afholdt 3 drivjagter og en trækjagt i Stevnstrup Enge, og der er gennem-
ført 4 kommunale jagter inden nedlukningen i december og den jagt, som skulle have fundet sted 
den 7. januar, men som nu også er aflyst. På de 4 jagter er der blevet nedlagt 2 stykker råvildt, heraf 
det ene et lam, 4 harer og 5 snepper, og der er afgivet 19 skud. Det er vist ikke så galt endda.  



Vi er også blevet kontaktet af Lars Christensen fra Tinghallen, som har ønsket hjælp af Jægerrådet 
til regulering af duer og måger ved Vestbadet, på Viborg Stadion og ved Tinghallen. Hans kontakt-
dato blev videreformidlet til Bjørn Jensen, som har påtaget sig opgaven, da man er nødt til kun at 
have nogle ganske få personer på en sådan opgave. Da jeg var til mødet i Jægerforum på Fussingø, 
fik Viborg 1 plads på en repræsentationsjagt stillet til rådighed hos Naturstyrelsen, og den har vi 
valgt at give til Bjørn for hans store indsats på reguleringsområdet. Jeg vil dog gerne benytte anled-
ningen til at takke hele teamet bag reguleringerne og de kommunale jagter for deres indsats.  

Jægerrådet råder over et mindre beløb på kr. 2.023,90 pr. 31.12.2021, og det beløb, som står på DJ’s 
mårhundekonto tilhørende Jægerrådet i Viborg udgør pr. d.d. 11.355,13. I juni 2021 blev der over-
ført kr. 1.289,17 til opbevaring hos DJ, vi har siden fået kr. 15.000, - af Viborg Kommune til driften 
af reguleringsindsatsen, og heraf er der udbetalt kr. 4.934,04 til Tage Toft, som i hele perioden pri-
vat har lagt penge ud for kort til kameraerne. Der er afregnet til og med august, så der kommer 
endnu en udgift på ca. 3.000, - for resten af 2021.  

Og så melder det næste spørgsmål sig jo også: ”Hvad fik vi ikke gjort, da der er brugt så meget tid 
på at aflyse, udsætte, reorganisere og annoncere alting flere gange samt at få noget genetableret, 
som tidligere bare fungerede og at afholde møder, som ikke har ført noget specielt konstruktivt med 
sig – og her tænker jeg især på kredsarbejdet det første halvår af 2021?” 

En af de ting, som skal tages fat på i det nye år, vi går ind i, er i hvert fald at få den hjemmeside, vi 
overtog eller skulle fortsætte efter Viborg Jægernes Fællesudvalg, opdateret og brugt til det, den var 
tiltænkt til fælles gavn for alle foreninger i kommunen. Der skal også sættes mere fokus på de arran-
gementer, som fællesudvalget tidligere har afholdt.  

Og en af de første ting, der skal gennemføres er det udsatte møde med folkene fra Mårhundegrup-
pen Viborg Kommunen, og vi skal have vores forretningsorden underskrevet og udsendt. Hvis Hald 
Sø bliver udpeget som Naturnationalpark, bør Jægerrådet via Det grønne Råd også forsøge at få en 
form for indflydelse, selvom det ikke er tilladt at drive jagt i området. Der bliver også fortsat arbej-
det på et samarbejde med Naturstyrelsen omkring Fussingø, så længe at det ikke kun er arbejde for 
de 4 kommuner, men at vi også fremadrettet får mulighed for at drive en eller flere former for jagt 
derude.  

Hvad der derud over kommer til at røre på sig, er jo stort set umuligt at forudse i disse Corona-tider. 
Men vi vil selvfølgelig stadig forsøge at få gennemført indskydning af salonriffel, rågeregulering og 
kommunale jagter og tage de opgaver op, som måtte komme undervejs.  

Jeg vil slutte min beretning med et citat fra en båltale til en Sct. Hans fest ved Sundsøre Odde. Den 
er skrevet af Søren Vester fra Thise i 2011, inden han blev kendt og berømt i bl.a. TV. Selvom han 
omtaler Salling, så er der vel nogle vise ord i blandt, som vi også i Danmarks Jægerforbund kan 
tage til efterretning, og det er nok især noget, jeg har tænkt meget over i 2021.  

”Når man møder en ildsjæl, kan man se og føle varmen, gløden og gnisten. Jeg ved ikke noget 
bedre end at stille mig og varme mig op af en ildsjæl. Man kan ikke lade være med at gå med, føle 
sig beriget, smittet positivt. Vi er så heldige her i Thise, ja i Salling, at vi har så mange af dem – ild-
sjælene. Dem der løfter, fordi de kan og skal og vil. Men der skal tages vare på den ild, for en ild-
sjæls ild skal brænde hele livet. Man skal ikke forvente, der kommer nogen og tager over. Man kan 
håbe, der kommer nogen og hjælper, men hvis ikke, så skal arbejdet stadig være så sjovt, at man vil 
gøre det - ellers skal det på bålet. Man kan ikke redde verden – men man kan hjælpe den.  

Og kære venner, det er vigtigt, at man giver noget af sin ild videre til andre. Både for en selv, men 
ligeså meget for andre. I vores jeg-kultur er det så vigtigt, at man vælger andre. Man skal huske sig 
selv, men man skal vælge andre. Lad ildsjælene være vores glædesblus, der holder det onde væk.” 



Med den behandling "ildsjælene" somme tider er udsat for i Danmark Jægerforbund, så skalman 
virkelig passe på med ikke at få slukket flammerne med egoisme og vedholdende og ukonstruktiv 
kritik. Så husk på Søren Vester’s vise ord!  

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, til Ejner der stadig styrer vores 
”kasse”, en tak til alle gode relationer til jægere og formænd samt Jægerrådets bestyrelse for opbak-
ning og samarbejde. TAK 

Beretning fra Det grønne Råd v/Tage Toft  

Det grønne råd har i 2021 holdt 5 møder, heraf har de 2 været på teams. 

Der er kommet ny formand efter kommunalvalget, og det blev Eva Pinderup. Hun afløser Stine 
Damborg Hust. 

På september mødet, som var med efterfølgende udflugt, kom vi ud til Foulum Forskningscenter, 
hvor vi fik et indblik i det arbejde, der foregår med forskning i afgrøder til produktion af biogas. Det 
er spændende for os som jægere, da det bliver de afgrøder, hvor vi skal gå på jagt i fremover. Arter 
som siv og græsser vil vi komme til at se mere til.  

Også landbrugsafgrøder arbejder de meget i. En af de afgrøder, jeg ser mest frem til bliver mere ud-
bredt, er roer. Her har det meste markvildt en rigtig god biotop. Også de store græsser bliver spæn-
dende. 

Vi har diskuteret opsætning af solcelleparker og deres påvirkning af den omkringliggende fauna. 
Her påpegede jeg ønsket om plantning rundt om anlæggene med buske og frugttræer gerne i min. 6 
rækker. Hvis anlæggene bliver lange, kan det måske være en god ide at lave en faunapassage på 
midten af anlægget. Disse ønsker var der stor opbakning til og må være udgangspunktet for hvert 
anlæg. Jeg håber og tror, at det vil blive krav til fremtidige tilladelser. 

Der vil inden længe komme invitation til et møde på Foulum, hvor man kan høre om fremtidig na-
turforvaltning og meget mere. Der vil komme invitation ud til alle formænd, som så sender det vi-
dere til medlemmerne. Et rigtigt godt møde, som jeg vil anbefale. 

Rådet har også drøftet en anmodning fra Mountainbike rytterne om tilladelse til anlæg af spor i Fa-
struplund skov. Vi havde en god debat, og indstillingen til forvaltningen var, at det kunne vi ikke 
anbefale. Fastruplund skov er ikke så stor, og belastningen på skoven ville blive alt for stor. Skoven 
bliver allerede brugt til ridning mm. Vi kunne se, at der allerede var en del spor fra cykler rundt i 
skoven, og kommunen vil nu se på sagen. 

Hvad angår arbejdet med mårhunde, kan jeg sige klart, at det kunne have været nemmere at hånd-
tere, uden jeg vil komme nærmere ind på emnet. Vi har fået bevilliget kr. 15.000 pr. år i 5 år. 

Pengene bliver sat på konto i Jægerforbundet. Der skal afholdes et møde med mårhundegruppen Vi-
borg, som ikke har kunnet afholdes pga. Corona. 

Ole Nielsen Hammershøj Jagtforening spørger ind til nationalparkerne samt omkring mårhunde. 
Han efterlyser data på mårhunde, og hvad pengene er brugt på. Per Fisker fortæller de tal, han har 
kendskab til. Ole Nielsen mener, at informationerne er noget tynde og klandrer jægerrådet for ikke 
at have flere oplysninger. Tage Toft fortæller, hvordan reglerne er jf. afrapportering til Viborg 
Kommune. Dernæst spørger Ole Nielsen ind til hjemmesiden, som Linda allerede har givet info om-
kring. Knud Callesen fra Finderup Jagtforening giver info vedr. hjemmesiden.  

Johnny fra Ørum-Mollerup Jagtforening mener, at formanden gik for let hen over repræsentant-
skabsmødet. Johnny undrer sig over, at den nye forretningsorden ikke har været til godkendelse hos 
foreningerne. Linda forklarer, at forretningsordenen skal kun godkendes ved DJ. Der var få rettelser 



efter at have været omkring Henrik Frost til tjek, og dernæst skal den underskrives i jægerrådet og 
sendes ud.  

Niels Møller Christensen taler om naturparkerne og mener, at det er forkastelig med de retningslin-
jer, der er på området. NMC mener, at formanden burde have talt mere imod parkernes retningslin-
jer og deres placering. Tage Toft taler lidt omkring de hegn, der kommer i parkerne.  

Beretningerne bliver herefter godkendt. 

Valg af formand  

Ikke aktuel 

Orientering om bestyrelsens sammensætning 

Viborg Jægerråds bestyrelse for 2022 er følgende: 

Linda Nielsen – Formand 
Tage Toft – Stoholm Jagtforening 
Johnny Kristensen – Ørum Mollerup Jagtforening 
Martin Bøgevang Christensen – Roum Jagtforening 
Jens Kristian Hedegaard – Bjerringbro Jagtforening 
Lars Henrik – Sahl Gullev Jagtforening 
Jaime Würtz – Viborg Jagtforening   

Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse 

Ikke aktuelt 

Indstilling af kandidat til hjortevildtsformand Ves tjylland og Midtjylland 

Ingen indstilling til Vestjylland. Hans Skovgaard genindstilles i Midtjylland. 

Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet den 18. juni 2022 i Vingsted 

Følgende indstiller en delegeret til repræsentantskabsmødet 2022: 

Hammershøj Jagtforening 
Romlund Jagtforening 
Roum Jagtforening 
Sahl-Gullev Jagtforening 
Stoholm Jagtforening 
Viborg Jagtforening 
Ørum Mollerup Jagtforening 
Bjerringbro og Omegns Jagtforening 
Sparkær-Mønsted Jagtforening 
Asmild-Tapdrup Jagtforening 

Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

Indlæg ved fungerende kredsformand Steffen Toft 

Han beretter lidt om de 2 kandidater, der er stiller op til HB (Lars Jensen, Holstebro og Lars Chr. 
Rejkær, Ringkøbing-Skjern. Steffen opfordrer til at se fremad og få valgt folk til de poster, der pt. er 
ledige.  

Steffen opfordrer foreningerne til at se på de aktiviteter, de har og få gode idéer til nye og søge mid-
ler til disse. 



Han nævner de poster i kredsen, som ikke er besat pt., og han opfordrer til at finde personer til 
disse. Det drejer sig om reguleringskoordinator, hundekoordinator, Friluftsrådet Limfjord Syd og 
formand for Hjortevildtsgruppen Vestjylland. 

Steffen taler lidt omkring en øget indsamling af data m.m. vedr. de forskellige arter. 

Drøftelse af ”Sæt organisationen fri” 

Linda gennemgår de basisopgaver, som er beskrevet i DJ’ vedtægter og yderligere opgaver. 

Listen gennemgås i plenum, og Linda tager den med videre i systemet. 
Der er flere indlæg fra salen under de forskellige punkter på skemaet. 
Jaime taler omkring juniorjægere og mulighederne med at fastholde de unge mennesker. 
Flere tilkendegiver, at succeshistorierne burde samles og ligge som et aktivitetskatalog. DJ’s 
egen Naturligvis kunne være en mulighed. 
Under punktet presse mener flere fra salen, at der burde være en ”pressetalsmand”, da flere 
mener, at DJ’s formand ikke kan begå sig i pressen.  
Der tales en del omkring den dårlige kommunikation, der er på de sociale medier. 

Der kommer spørgsmål omkring en mulighed for en webmaster, der kunne samle links i kredsen. 
Linda fortæller, at Lars Pultz, som er tidligere jægerrådsformand i Struer, har været Kreds’ 2 web-
master de seneste 12 år, og på kredsens hjemmeside er der allerede mange nyttige links til forenin-
ger og DJ, annoncering om arrangementer samt alle referater fra kreds og jægerråd.  

Situationen omkring DJ’s politik indenfor hundearbejdet og deres opsigelse af samarbejdet med 
SJD drøftes og kommenteres. Det er allerede et problem, at nogle af lokalforeningernes hundetræ-
nere har meldt sig ud af DJ eller truer med at gøre det. Der opfordres til et fællesmøde i Viborg 
Kommune med de foreninger, der har hundetræning, men også at tage temaet med længere op i sy-
stemet til DJ.  

Der kommer ligeledes en opfordring fra salen til, at DJ arbejder kraftigere imod Naturnationalpar-
kerne, da man mener, at det er et overgreb mod naturen.  

Formanden slutter af og takker for god ro og orden. 

 

Referent Jaime Würtz 

Direkte indlæg fra Tage Toft og Linda Nielsen 


