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Årsmøde 02.02.2023 

 
Beretning: 

 
Medlems tal.  
Okt. 2022: 2471 – 15. (2021 2486 -25) (2020: 2511 -17)  
 
Det går desværre stadigvæk den gale vej.  
 
 
 
Vi skal alle i DJ i gang med at udvikle aktiviteter som kan 
tiltrække og fastholde nye medlemmer, og som noget nyt: 

I gang med indsamling af viden om de levende bestande. 
 
Det er svært at spå om fremtiden, men jeg er ret sikker 
på at jagten kommer under pres i de kommende år. 
Alle natur-initiativer. NNP. Beskyttet og Særlig beskyttet   
indeholder automatisk forslag om jagtforbud. 
Det er derfor vigtigt at DJ fremstår som en stærk organi-
sation med mange aktive medlemmer, og med gode og 
veldokumenterede argumenter for bevarelse af jagten i 
Danmark. 

 
 
 
Mødeaktivitet. Jægerrådet. 
Der er afholdt et Jægerrådsmøde i foråret. 
Det var det konstituerende møde hvor der var genvalg til 
alle poster. 
Som gæstetalere havde vi: 
Foreningsvejleder Lisbeth Jakobsen, der tilbyder hjælp, 

sparring og vidensdeling til Jagtforeningerne. 
DJ konsulent Zacharias Jakobsen der er tovholder på DJ´s 
projekt dataindsamling (Lars Jensens indlæg) 
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Jeg har sendt jeg et par orienterings-mails vedr. vort  
samarbejde med Herning Kommune. 
Ny Skovfoged: Peter kristian Nedergaard Jensen 
 
Herning Kommuner indbød Ole Rønnow og Jeg til et møder 
med emnerne Rågeregulering, Mårhunderegulering, Knud-
mosejagt og Jagtlejekontrakter. 
 
Vedr. Jagtlejekontrakter. 
Ole og jeg gjorde opmærksom på at jagtlejeforhandlin-
gerne foregår direkte mellem Kommunen  
og de enkelte jagtforeninger. 
Peter og Dan ønskede blot at orientere os om følgende. 
Alle jagtlejekontrakter skal fornyes i 2024 
Der lægges ikke op til at jagtlejen generelt skal stige, men 
der ønskes lavet en bedre vurdering af  
de enkelte arealers jagtlige værdi. 
Dertil har Peter fundet et værktøj, som tager højde for alle 
(de fleste) forhold der påvirker værdien 
 
 
Vedr. Rågeregulering. 

Vi fik meget ros for vores professionelle tilgang til regule-
ringsarbejdet, og for de gode resultater vi gennem årene 
har opnået. 
Vi drøftede fordele og ulemper ved at samarbejdet med 
f.eks. Højskolen, Landbrugsskolen og div. boligforeninger 
er ophørt.                
Jeg gjorde opmærksom på at vi mistet overblikket af ind-
satsen og forvaltningen af den samlede bestand,  
og at vi har mistet muligheden for at koordinere indsatsen. 

Kommunen overvejer derfor om samarbejdet skal genop-
tages. 
Resultat 2022: 1302 Rågeunger 
Top fem: 137. 102. 92. 79 67. 
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Vedr. Mårhunderegulering. 
Vi har tidligere drøftet regulering af mårhunde på kommu-
nale arealer. 
Vi aftalte at der iværksættes en overvågning med vildtka-
meraer på visse arealer. 
Når vi kender resultaterne af overvågningen, tager vi en 
snak om hvilke tiltag der skal iværksættes. 
Hugo Schibsbye, Knud Erik Dahlerup og jeg har indbudt til 
møde her i januar. Jeg blev desværre forhindret, men 
Hugo og Knud Erik deltog i mødet, hvor også NST Vildt-
konsulent Jens Henrik Jakobsen deltog. 
Som jeg har forstået det, er der enighed om at der skal 
gøres en indsats på både NST´s og Kommunens arealer. 
Det skal blot organiseres rigtigt. Evt. som en forening for 
samtlige mårhunde-regulerings-jægere i Herning Kom-
mune 
Det undersøges hvordan Holstebro Struer Lemvig har or-
ganiseret sig. 
Resultat 2022: I alt 136 heraf 4 voksne og 19 hvalpe 
fanget i fælderne, resten skudt på baitpladserne. 

 
Vedr. Knudmosejagt. 
Sidste år mistede vi jagten på den vestlige del af Knudmo-
sen. 
Jeg har derfor bedt om at vi fik en andet område et én el-
ler to såter. 
Det lod sig desværre ikke gøre sidste år, og ej heller i år. 
Deltagere: 42 jægere fra jagtforeningerne i Kommunen 
Resultat: 2 skovsnepper. 1 rådyr. 2 fasankokke. 1 due. 

Vi havde en dejlig dag i hinandens selskab og i et rimeligt 
godt vejr. 
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NYT ! NYT ! NYT ! 
På det møde Ole og jeg havde med Herning Kommune 
kom de med et overraskende spørgsmål. 
Om vi / Jægerrådet kunne / ville deltage i en regulerings-
jagt på dåvildet i dyrehaven i Løvbakkerne, som er et ind-
hegnet areal på 53 Ha. med plads / foder til ca. 45 dådyr. 
Tilbuddet om at deltage i reguleringsjagten var tænkt som 
tak for godt samarbejde, et plaster på såret vedr. inddra-
gelse af noget af Knudmosen, og som et skulderklap til de 
ihærdige rågereguleringsjægere. 
Efter politisk OK i Herning Kommune blev Ole og jeg samt  
top seks blandt rågereguleringsjægerne inviteret på regu-
leringsjagt i Løvbakkerne d. 6. dec.  
Desværre måtte Ole melde afbud 
Resultat. 11 dådyr nedlagt. 
Pressen og nogle skole klasser var inviteret til at deltage 
ved paraden, så der var fuld offentlighed og noget formid-
ling med i arrangementet 
Arrangementet skal betragtes som et forsøg som efter 
evaluering evt. kan gentages næste år. Evt. med div.  
ændringer både i organisering og deltagelse. 
 

Landsskuet. 
Som bekendt blev Landsskuet aflyst i 2020 og 2021 
Pga. Corona 
 
Vi var igen med på Landsskue 2022 i dagene 30 juni  
– 2 juli (Opstilling d. 29 juni) 
Vi havde nogle forrygende dage, med rigtig mange glade 
og tilfredse besøgende. 
Vi var 40-45 frivillige på standen, hver dag i de tre dage. 

Nogle var der én dag, andre to, og mange alle tre dage. 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle der hjalp /  
ofrede nogle fridage på arrangementet. 
Der blev udvist så meget kreativitet og angegement og 



 
 
 

 

 

  
5 

Ikke mindst godt humør. EN FORNØJELSE - TUSIND TAK 
Bedste ikke landbrugsrelaterede stand 
 
 
Kreds 2 
Der har været afholdt 6 Kredsbestyrelsesmøder. 
+ et teams møde 
Jeg kan heldigvis fortælle jer at arbejdet kører fuldstændig 
gnidningsløst og der er etableret et rigtig godt samarbejde 
Der er i dette efterår etableret et Jægerråd i Lemvig Kom-
mune og der er dermed også et Kredsbestyrelses medlem 
derfra. Nu mangler der kun er repræsentant fra Struer 
Kommune 
Ny DJ-repræsentant i HVG Vestjylland: Chr. Brink fra 
Struer 
I 2022 havde vi i Kreds bestyrelsen den fornøjelse, at vi, 
ud over DJ Puljen, også kunne uddele Kr. 250.000,-  
uforbrugte Kredsmidler, til aktiviteter i Jagtforeningerne. 
Én af de nye aktiviteter der kom ud af det er at Sunds 
Jagtforening for tildelt en Everfox (Mekanisk ræv) og til-
skud til etablering af et anlæg til træning af gravgående 
hunde. Tillykke med det. 
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HUSK !!! 
 
Kredsmødet i Plexus Idom d. 8. Marts 2023 
Delegerede tilmeldes af Jagtforenigsformændene på  
DJ´s hjemmesiden. 
 
Repræsentantskabsmødet i Odense Congress Center 
d. 10. Juni 2023. 
Jægerråd Herning har en tildeling på 8/9 delegerede. 
1 delegeret pr. jagtforening. Først til mølle princip. 
Jeg skal tilmelde de delegerede fra Herning Kommune på 
DJ´s hjemmeside 
Jagtforeningsformanden tilmelder foreningens delegerede 
til mig med flg. oplysninger. 
Jagtforening 
Deltagers navn 
Medlems nummer 
Mobil nummer 
Mail adresse. 
 
Jeg sender vejledning i tilmelding til begge arrangementer 

til Jagtforenigsformændene. 
 
 
Tak for ordet 
 


