
Viborg Jægerråd 

Bestyrelsesmøde d. 30/5-22 hos Linda Nielsen, Søvsø 

Deltagere: 

Linda Nielsen, Tage Toft, Lars Henrik Pedersen, Martin H Christensen, Jens Kr. Hedegaard og Jaime Würtz 

Fraværende: Johnny Kristensen 

 

1. Godkendelse af tidligere referater. 

              Godkendt. 

 

2. Situationen i Jægerrådet/kredsen 

 

Formanden beretter om møde på Kalø. Invitation til konference om lokalpolitiske interessevareta-
gelse. Claus Lind beretter her om vigtigheden af lokal opbakning vedr. jagt. Linda fortæller om Ring-
købing Skjerns nye Jægerrådsformand Kim Bjerre, som gør meget i Friluftsrådet. Linda tænker, at 
Jægerrådet Viborg kunne få et godt samarbejde med netop Friluftsrådet og forsøge at få valgt en 
repræsentant ind.  
 
Sagen om den døde pony fra Sparkær. Vi taler om forløbet på mødet. Linda er blevet kontaktet af 
Claus Lind, og DJ er trætte af, at sagen har været langt omkring i medierne. DJ’s presseansvarlig har 
teten, hvis der fremkommer mere i pressen. Claus Lind har bedt os om at henvise til ham.  
 
Møde d. 24/25 april i Aulum. Der er udpeget en ny hjortevildtsformand. Den nye formand er Kri-
stian Brinck fra Struer, som blev valgt på kredsbestyrelsesmødet og senere udpeget af et enigt HB i 
DJ. 
 
Den ekstraordinære pulje på kr. 250.000,- er blevet uddelt. Efter en grundig gennemlæsning af øn-
skerne om tilskud blev det besluttet, at alle ønsker blev imødekommet med 75% af de 75%, man 
kunne ansøge om. Der var en egenbetaling på 25% af projekterne. Af de 27 indkomne ansøgninger 
var 16 fra jagtforeninger i Viborg Kommune på i alt ca. kr. 100.000,-. 
 
Landsskuet i Herning afvikles den 30. juni, 1. og 2. juli 2022. Giv gerne besked til Linda, om man kan 
hjælpe, eller om nogen kender nogen, der har lyst. Linda og Niels står for præsentation af gravgå-
ende hunde, som er årets tema. Der kan gerne bruges flere hunde alle 3 dage.  

 

3. Situationen i Det Grønne råd 

 
Der har været problemer med mountainbikene i Fastruplund skov. Resultatet blev, at man ser tiden 
lidt an og i første omgang vil forsøge med anvisningsskilte på, hvor man må køre i skoven.  
Peter Brostrøm fra Naturstyrelsen siger, at der max. må være ca. 40 km til nærmeste MB spor i 
statsskov. Hvis der er længere, skal man indtænke at lave flere spor.  
Desværre ser det ud som om, at efter MB sporene er etablerede, forsøger MB brugerne at holde 
andre fra at bruge områderne. Bl.a. Dansk Skovforening er ikke tilhængere af flere MB spor. 
 
Vedr. solcelleparker er der stillet krav om, at der plantes læhegn omkring parkerne. Der er udfor-
dringer med eksisterende beplantninger og afstandskrav mht. læbælter. Kommunen er informeret 
om sagen og kan godt se udfordringen.  



 

 
4. Mødet med Mårhundegruppen 

 

Mødet forløb rigtig fint. Der er enighed om, hvad der skal arbejdes videre med. Der skal være 2 fra 
Jægerrådet, som har kontakten til Mårhundegruppen Viborg Kommunen. Det blev Martin og Lars 
Henrik.  
 
Der skal afholdes et nyt møde mellem Jens Thomsen, Jonas Hvenegaard, Lars Henrik Pedersen, 
Martin Kristensen og Knud Callesen. Mødereferater skal tilgå Jægerrådet efterfølgende. Oplæg til 
samarbejdsaftale udarbejdes af Lars Henrik og sendes til Linda senest 20. juni 2022.  
 
Samarbejdet kommer til at indeholde information fra begge parter og lægges op på MHGV Face-
book side og også gerne Jægerrådets hjemmeside. Her taler vi bla. om statistik. MHGV har nogle 
ressourcepersoner, som hjælper med udlevering f.eks. fiskepiller og ost til baitpladser. Der er ud-
fordring mht. Jægerrådets vildtkameraer i forhold til den måde, Mårhundegruppen Viborg Kommu-
nen håndterer deres kameraer. Vi kan ikke tillade os at tage leje for vores, når de og driften heraf er 
betalt for offentlige midler af Viborg Kommune.   
 
Hvis man henvender sig til DJ mht. mårhunde, bliver man sat i kontakt med Knud Erik Jensen, da 
han er eneste udd. reguleringsjæger i vores område. KE skal så henvise til dem, der kan hjælpe. 
 
Jægerrådet ser frem til det fremtidige samarbejde med MHGV. 
 

5. Underskrivning af forretningsorden for Viborg Jægerråd 

 

Underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og den skal efterfølgende sendes til 
godkendelse hos DJ og herefter offentliggøres for alle jagtforeninger i Viborg Kommune. 
 
 

6. Hjemmeside Viborg Jægerråd 
 

Vi mangler jf. aftale fra tidligere møde at opdatere hjemmesiden med info om jægerrådets med-
lemmer.  
 

 
7. Rågeregulering 

 

Der er pt. skudt 1066 rågeunger, men der mangler stadig 2 reguleringsdage.  
Besked fra Kredsformand Steffen Toft Jensen fra Lystfiskerforeningen med ønske om regulering af 
skarv ved Simested å. Søren Schlichting Villumsen, som er formand for Fjordklyngens Jagtforening, 
er informeret. Han kontakter Lystfiskerforeningen, og de aftaler selv en eventuel regulering indbyr-
des.  
 

Vi taler om et rågereguleringsevent i Viborg, hvor et lignende er blevet afholdt i Århus. Dette event 
bliver diskuteret og er pt. afvist, da det vil blive meget omfattende. 
 

8. Forslag fra Eva Hancock Støttrup 

 

Vil gerne have skudt råger ved sygehuset. Det er dog regionen, der selv skal søge tilladelse. Bjørn 
har taget den med videre.  

 

9. Opfølgning på opgaver fra foregående møde 



 

Ingen hængepartier. 
 

10. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 


