
 
Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Jægerråd 

den 21. september 2022 hos Linda Nielsen, Søvsø 
 
Deltagere: Johnny Kristensen, Jens Kr. Hedegaard, Martin Hedegaard Kristensen, Lars Henrik  
Pedersen, Tage Toft og Linda Nielsen. 
 
1. Godkendelse af referat  
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Situationen i Jægerrådet/Kredsen 
Jaime Würtz har meldt sig ud af Viborg Jagtforening og er dermed iflg. vedtægterne ikke længere 
medlem af bestyrelsen i Viborg Jægerråd. 
 
Der har ikke været holdt møder siden den 30. maj. Rågereguleringen er afsluttet den 1. juni, og der 
er i alt nedlagt 1182 råger, hvilket er et flot resultat. 
 
Vi er af kredsformand Grethe Jakobsen, kreds 1 blevet spurgt, om vi havde kandidater til posten 
som hjortevildtsformand i Vesthimmerland, som vi også geografisk er en meget lille del af. Der 
blev sendt mail ud til alle lokalforeningsformænd, og vi valgte at støtte den siddende formand Niels 
Quist Jensen. 
 
Vi blev fejlagtigt ikke spurgt til indstillingen til hjortevildtsformandsposten i Den regionale Hjorte-
vildtsgruppe Midtjylland af kredsformand Reider Lænø, kreds 3, men her er Hans Schougaard gen-
valgt. Linda har påpeget dem manglende forespørgsel og information overfor Reider.  
 
Christian Brink, Struer blev tidligere på foråret valgt som formand for Den regionale Hjortevildts-
gruppe Vestjylland som erstatning for Leif Filsø, som fratrådte ved det ekstraordinære kredsmøde i 
2021.  
 
Linda har været til jægerrådsformandsmøde i Odense i weekenden 16. og 17. september i Odense. 
Man har valgt at afholde møderne som weekendmøder fremadrettet for at få bedre tid til dyberegå-
ende diskussioner. Det vil sige, at der fremover ikke vil være jægerrådsformandsmøde dagen før re-
præsentantskabsmødet. På mødet blev der diskuteret ”Naturdagsordenen i dag – hvad den får af be-
tydning for jagten” – herunder en grundig forklaring omkring rødlisten. Om lørdagen var der dis-
kussion omkring fodring af vildtet, og hvilken betydning det kommende folketingsvalg vil få for 
vores jagt i Danmark.  
 
Linda har fået henvendelse fra Jesper Brixen, politisk konsulent hos DJ, om et besøg for at høre, 
hvordan arbejdet med Jægerrådet fungerer i Viborg Kommune. Der er udvalgt i alt 20 jægerråd i 
Danmark, som han skal interviewe. Besøget finder sted den 26. oktober 2022.  
 
I kredsen har der forud for repræsentantskabsmødet den 18. juni været afholdt et formøde i Aulum 
med alle delegerede fra kredsen den 8. juni.  
 
På bestyrelsesmødet den 22. juni var det primære formål at få fordelt midler fra jagtforeningspuljen 
til de lokale jagtforeninger.  
 
Den 30. juni, 1. og 2. juli deltog kredsen i Landsskuet i Herning med en stand, hvor der var mange 
forskellige aktiviteter, i gennemsnit 40 frivillige til at bemande standen pr. dag og tale med gæster, 
en rigtig god og positiv ånd og stemning og ikke mindst ca. 50.000 besøgende i løbet af de 3 dage. 
Alt klappede som planlagt med Arne Thomsen, jægerrådsformand i Herning som tovholder. 



 
Efter sommerferien er Linda som kredskasserer begyndt at udbetale midler fra Aktivitetspuljen efter 
nogle tekniske og praktiske afklaringer omkring udbetalingen med bogholderiet og økonomiafdelin-
gen i DJ. Indtil d.d. er der udbetalt ca. kr. 105.000, - af de bevilligede kr. 250.000, -. 
 
3. Situationen i Det grønne Råd 
Der er i øjeblikket stor fokus på solcelleparker i Viborg Kommune, især de nye store anlæg mellem 
Stoholm og Kvols. På mødet den 28. september i Det grønne Råd skal der bl.a. drøftes vildtremiser, 
hegn, som hindrer indsigt til området, men også forhindrer vildtets frie bevægelighed. Tage har i 
den forbindelse allerede talt med energiselskabet om rådgivning omkring beplantning.  
 
4. Arbejdet med Mårhundegruppen Viborg Kommunen  
Lars Henrik og Martin har haft et konstruktivt møde med Jonas Hvenegaard og Jens Thomsen, som 
repræsenterer Mårhundegruppen Viborg Kommunen.  
De 2 repræsentanter fra Jægerrådet laver et skriftligt oplæg til et fremtidigt samarbejde. Oplægget 
sendes til bestyrelsen til godkendelse senest 25. september og tilbagemelding herpå den 30. septem-
ber. Linda sender det endelige oplæg ud til jagtforeningerne i Viborg kommune til orientering se-
nest den 14. oktober.  
 
Der står kr. 21.657,13 på mårhundekontoen hos DJ. Der skal afregnes kr. 6.502,42 til Tage Toft for 
kort til kameraer i den forgangne periode. Herefter overtager Lars Henrik kontakten til Telmore og 
dermed afregningen i første omgang.  
 
5. Underskrivning af forretningsorden for Viborg Jægerråd 
Johnny Kristensen underskrev som den sidste, da han var fraværende på det foregående møde. 
Linda sender den til underskrift hos DJ. 
 
6. Hjemmeside Viborg Jægerråd 
Johnny ansvarlig. Hjemmesiden vil blive opdateret snarest muligt. Der kommer blandt andet datoer 
og instruktioner for de kommunale jagter ud på siden.  
 
7. Efterårets jagter  
Jagterne er fastlagt som følger: 
04.11.2022 – Bruunshåb 
18.11.2022 – Undalslund 
25.11.2022 – Neckelsmann/Skrikes 
02.12.2022 – Undalslund 
09.12.2022 – Bruunshåb 
06.01.2023 – Bruunshåb 
 
Linda sender deltagerlister ud til lokalforeningsformændene snarest.  
  
8. Opfølgning på opgaver fra foregående møde 
Er drøftet og afklaret i ovennævnte punkter. 
 
9. Eventuelt 
Martin efterlyser kurser for riffelinstruktører i Roum Jagtforening. Linda sender kontaktoplysninger 
på kreds 2’s kursuskoordinator Sigvald Graversen, hvorefter de 2 selv aftaler nærmere omkring et 
lokalt kursus.  
 
 



Der kommer et officielt foredrag med Jørgen Skouboe fra ”Nak og æd” i Viborg Musiksal den 1. 
marts. Linda sender indbydelsen ud til lokalforeningsformændene. Det er ikke et arrangement, Jæ-
gerrådet eller nogen lokalforeninger står bag.   
 
Søvsø, den 5. oktober 2022 
 
Referent  
Linda  
 
 
 
 


