
                                                                                                                    Kreds 2 

                                                                                                                                                              Midt- og Vestjylland 
  

Nytårshilsen fra Danmarks Jægerforbund, Kreds 2 

Et år er gået og 2023 er her allerede. 

 

Kredsen 2 (Midt- og Vestjylland) vil gerne benytte årsskiftet til at give et lille tilbageblik over det lokale DJ-

arbejde i 2022 og fortælle lidt om, hvad vi forventer, det nye år vil bringe med sig. 

 

Tilbage i foråret 2022 var der en del nyvalg/genvalg til posterne som jægerrådsformænd ude i kredsens 

jægerråd. Herunder bl.a. i Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Skive og Ikast-Brande.  

I Lemvig og Struer blev der ikke etableret Jægerråd. Det er efterfølgende med god lokal opbakning 

lykkedes at få etableret et Jægerråd i Lemvig her i efteråret. Dermed har vi også fået valgt Jægerråds-

formanden Søren Hundahl, som nu er indtrådt i Kredsbestyrelsen. Vi mangler dog stadig at få etableret et 

Jægerråd i Struer. Mon ikke også det snart vil lykkes?  

I 2022 fik vi også valgt Kreds 2s HB-medlem, HB-suppleant og Kredsformand. 

Kredsbestyrelsen fik enstemmigt valgt ny DJ-repræsentant til Den regionale Hjortevildtsgruppe - Vest. 

Valget faldt på den yderst velkvalificerede Christian Brink fra Struer, der er uddannet Vildtforvalter.  

Der er ligeledes fundet gode DJ-folk til Naturnationalparkerne her i Midt- og Vestjylland. 
 

Kredsen fik også tilknyttet foreningsvejleder Lisbeth A. Jakobsen. Mange foreninger er allerede blevet 

kontaktet. Velfungerende jagtforeningsbestyrelser med aktivitetsudvalg m.m. er vigtige, når der skal 

skabes tilbud til både nuværende og kommende medlemmer af jagtforeningerne.  

Vi skal alle sammen blive lidt dygtigere hele tiden - dygtigere til at drive forening, lave arrangementer, 

styrke vildt- og naturplejen og udføre det gode jægerhåndværk. 

Husk at bruge DJs kæmpe udbud at uddannelser og kurser til at dygtiggøre alle frivillige foreningsfolk. 

 

Samarbejdet i Kredsbestyrelsen er rigtigt godt og vi vil gerne sætte lidt ord på succeserne fra 2022: 

Kredsbestyrelsen har bevilget tilskud til renovering af klubhuse, hundetræning, natur- og vildtpleje, 

jagthornsblæsning og ikke mindst støtte til modernisering af flugtskydningsanlæg. De bevilgede tilskud er 

sket på baggrund af ansøgninger fra foreningerne. 31 lokale jagtforeninger har modtaget tilsagn om tilskud 

fra Kredsens egne midler og fra DJ-puljen for ikke mindre end samlet 386.000, - kr. 

Ungskuet i Herning i juni var en bragende succes for DJ. Mange tusinde mennesker besøgte vores DJ stand i 

løbet af de 3 dage. De fik alverdens jagtrelaterede oplevelser bl.a. med skydesimulator, vildtforlægning, 

smagsprøver, bueskydning, jagtsti, hundeopvisning m.m. Der var gode diskussioner om hjortevildt, ulv, 

fodring, udsætning, biodiversitet m.m. De besøgende fik udleveret info-materiale om DJ, jagttegnskurser 

og Nyjæger tilbud. En særlig stor tak skal gå til Arne Thomsen og hans dygtige team af frivillige. 

Efter Kreds 2 i første omgang ikke var blevet tilgodeset med nye gravtræningsanlæg med Everfox mekanisk 

ræv, er det nu lykkes os at få tilført to stk. Everfox mekanisk ræv til Kreds 2. De nye gravtræningscentre 

etableres ved Sunds og ved Ringkøbing i løbet af 2023. Kredsen støtter samtidig med økonomi til etablering 

af rørsystemer, indhegning m.m. Fremtidens gravjagt skal understøtte indsatsen med 

mårhundebekæmpelse, så der skal også efteruddannes flere gravjagtsinstruktører. 



                                                                                                                     

 

Kreds 2s Nyjægerkoordinator, Esben Hansen er kommet rigtig flot i gang med nyjægerindsatsen. 

På Facebook siden ”Nyjæger Kreds 2 DJ” har vi og de nye jægere kunne følge med i hinandens store 

jagtoplevelser på fællesjagter, bukkejagt og dåvildtjagt. Der skal lyde en kæmpe tak til Forsvaret, private 

jagtkonsortier og til kredsens jagtforeninger, for at invitere og bakke op om arbejdet med nyjægere.  

En stor tak går også til Esben for disse arrangementer, som kredsen selvfølgelig har støttet med tilskud. 
 

Der har også været afholdt et stormøde for jagtforeninger med flugtskydningsanlæg.  

Årsagen er, at moderne hurtige flugtskydningspatroner faktisk støjer 4 db mere end tidligere. Der arbejdes 

på at støjdæmpe flugtskydningsbanerne yderligt. DJ samarbejder internationalt på, at 

patronproducenterne reducerer støjen i patronerne. Her i Midt- og Vestjylland har vi ikke de store 

problemer med naboklager pga. skudstøj, men der vil være baner som får pålagt begrænsninger ifm. 

kommende miljøgodkendelser.   
 

Kredsbestyrelsen har haft besøg af DJ-direktør Karen Friis og forbundsformanden Claus Lind Christensen.  

Vi fik diskuteret lokal implementering af DJ-visionen ”God jagt i generationer” via indsatser her i Kreds 2. 

Kredsbestyrelsen vil meget gerne have input ude fra de lokale Jægerrådsårsmøder nu i januar, for derefter 

at igangsætte indsatser. Vi vil arbejde med begge politiske retninger, gennem indsatser både for vildtet og 

for foreningslivet. 

 

Det der står først for, nu i begyndelsen af 2023, er Jægerrådsårsmøderne her i Kreds 2.  

Vi vil gerne opfordre alle jer (medlemmer) til at møde op til disse Jægerrådsårsmøder. Det er her, I har 

muligheden for at komme med indspark og forslag til det politiske arbejde i Danmarks Jægerforbund.  

Ligeledes er det her, I har mulighed for at spørge Jægerrådsformanden, Kredsformanden eller HB-

medlemmet om emner, som har netop jeres interesse. 
  
Herunder er oplistet datoerne for afholdelse af Jægerrådsårsmøderne: 

 Viborg Jægerråd, 10. januar 2023 kl. 19.00, Asmildkloster Landbrugsskole. 

 Holstebro Jægerråd, 12. januar 2023 kl. 19.00, Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro. 

 Lemvig Jægerråd, 16. januar 2023 kl. 19.00, Skovvangsvej 16A, 7570 Lem. 

 Skive Jægerråd, 18. januar 2023 kl. 19.00, Skive Jagtforenings lokaler, Bjørnevej, 7800 Skive. 

 Ikast-Brande Jægerråd, 19. januar 2023 kl. 19.00, Gludsted Jagtforenings Klubhus, Fasterholtvej 

15B, 7361 Ejstrupholm. 

 Ringkøbing-Skjern Jægerråd, 24. januar 2023 kl. 19.00, Højmark forsamlingshus Adelvej 45 6940 

Lem. 

 Herning Jægerråd, 2. februar 2023 kl. 19.00, Herning Jagtforenings klubhus Gilmosevej 26, 7400 

Herning. 

Vær venligst opmærksom på, at der kan være tilmeldingsfrist til møderne. Se evt. mere under ”Kurser og 

arrangementer” på forsiden af DJ’s hjemmeside ud for det enkelte møde. 

Kredsårsmødet for Kreds 2 afholdes onsdag den 8. marts 2023, kl. 18.00 i Plexus, Idomlundvej 23A, 7500 

Holstebro. Der vil blive udsendt mere information, når tidspunktet for mødet nærmer sig. 
 

 

 

 

Godt nytår til alle DJ-medlemmer i Kreds 2. 

Med venlig jægerhilsen  

HB-medlem Lars Jensen 

Kredsformand Steffen Toft Jensen 


