
Referat fra Jægerrådsårsmøde den 10. januar 2023 

på Asmildkloster Landbrugsskole 

 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Klaris, som blev valgt uden modkandidater. 

 

Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke v/Linda Nielsen 

Formandens beretning 

2022 blev heldigvis generelt et mere ”normalt” år, end både 2020 og 21 havde været. Vi fik afholdt 
vores årsmøde den 5. januar som planlagt, men måtte i sidste øjeblik flytte det til Rindsholm Kro, 
da landbrugsskolen efter nytåret meddelte, at de kun tog imod egne elever og personale pga. de gæl-
dende corona-restriktioner. Dette møde blev afholdt i henhold til alle vedtægter og standardforret-
ningsorden for Jægerråd, og det bevirkede, at bestyrelsen blev reduceret fra 9 medlemmer til kun 7, 
da lokalforeningerne skulle indstille deres ønskede kandidat. Efterfølgende er Jaime Würtz i efter-
året trådt ud pga. udmelding af den forening, han repræsenterede, så bestyrelsen består nu af kun 6 
medlemmer. Og den 9. januar om aftenen meddelte Johnny Kristensen, at han også trak sig fra be-
styrelsen.  

Umiddelbart herefter den 17. januar fik vi afholdt det ekstraordinære kredsmøde på Plexus, som 
skulle have fundet sted den 29. november. Det eneste punkt på dagsordenen var valg af formand og 
HB-medlem, og her blev Steffen Toft Jensen, som havde været fungerende kredsformand siden ef-
teråret 2021 og Lars Jensen valgt som henholdsvis kredsformand og HB-medlem. Bestyrelsen 
kunne trække i arbejdstøjet, og vi havde allerede møde i Aulum i slutningen af januar.  

Efterhånden er alle kommuner i kreds 2 undtagen Struer genindtrådt i samarbejdet, senest er Lem-
vig kommet med i november 2022. Der er kommet nye formænd i Holstebro, Skive, Ringkøbing- 
Skjern og også i Lemvig, selvom bestyrelsen ikke har mødt ham endnu. Og der har været masser af 
arbejdsopgaver at tage fat på i kredsregi, men alt sker i en utrolig dejlig positiv og konstruktiv ånd.   

Vi har bl.a. haft møde med alle koordinatorerne, og her har der været en rimelig stor udskiftning i 
løbet af de seneste par år. Fra medio juni 2021, hvor 7 mand forlod kredsbestyrelsen, havde vi valgt 
ikke at udpege en midlertidig hjortevildtsformand, men havde valgt at være orienteret gennem ho-
vedbestyrelsen og DJ, da der alligevel snart skulle vælges ny formand. Vi havde 2 kandidater til 
samtale i kredsbestyrelsen, og Christian Brinck fra Struer blev enstemmigt valgt.  

Den 8. marts blev det ordinære kredsårsmøde afholdt på Plexus, og det forløb både med ordinær 
dagsorden og i en rigtig god og positiv tone.  

På egen hjemmebane i Jægerrådet blev der i slutningen af marts afholdt et møde med Mårhunde-
gruppen Viborg Kommune bestående af Jonas Hvenegaard, Jens Thomsen og Leif Kirkeby og fra 
Jægerrådet Lars Henrik Pedersen, Per Fisker og jeg selv hos Knud Callesen, som havde lovet at 
være neutral facilitator. Set fra jægerrådets side forløb møde i en positiv og konstruktiv ånd, og der 
blev fra begge sider redegjort for synspunkter og ryddet misforståelse af vejen. Der var banet vej for 
et samarbejde. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på i min beretning, da bestyrelsen har valgt, at 
Martin Hedevang Kristensen og Lars Henrik skal være jægerrådets repræsentant op mod mårhunde-
gruppen, så han kommer sammen med dem med et indlæg efter min beretning.  

Da jeg er ansvarlig for de bevilligede midler fra kommunen, og som står på DJ’s konto, kan jeg op-
lyse, at der pr. 30. november 2022 står kr. 14.603,71 på kontoen. Disse midler går stort set udeluk-
kende til betaling af kort til kameraer.  



Tilbage i kredsen startede vi i april på opgaven med at fordele kr. 250.000,- fra Aktivitetspuljen, 
som ikke var blevet anvendt, men overført fra 2021. Vi kunne anvende pengene, som vi ville, og 
bestyrelsen valgte at få dem ud at arbejde i lokalforeningerne. Det var nogenlunde samme kriterier 
som ved jagtforeningspuljen, og vi valgte at tilgodese alle ansøgningerne med knap 70% af de an-
søgte beløb.  

Jeg kan med stor tilfredshed konstatere, at ca. kr. 100.000,- gik til foreninger i Viborg Kommune + 
kr. 15.000,- som kom direkte fra kredskassen til et arrangement i Gudenådalens Jagtforening. Da vi 
senere i maj skulle bevillige penge fra jagtforeningspuljen, blev de andre kommuner i kredsen prio-
riteret højere, hvilket er helt fair. Det, jeg dog som formand for Viborg Jægerråd, kan beklage mest, 
er, at der ikke blev bevilliget et Everfox gravtræningsanlæg til Viborg området, som Bjerringbro og 
Viborg i fællesskab havde søgt, men det var jo svært i kredsen at argumentere for vores ønske på 
grund af allerede eksisterende gravanlægs placering. Derfor gik de 2, som kreds 2 fik bevilliget af 
DJ, til Sunds og Ringkøbing. Der findes allerede anlæg i Randers og Års. Men der bliver stadig ar-
bejdet på at få et hertil også. Men alt i alt er der kommet ca. kr. 450.000,- ud at arbejde i forenin-
gerne via kredsen.  

I slutningen af april var jægerrådsformænd og grønt råds repræsentanter inviteret til et yderst inte-
ressant aftenmøde på Kalø, hvor der bl.a. var indlæg fra Morten Sinding Jensen og et byrådsmedlem 
fra en kommune på Djursland, som fortalte om samarbejdet mellem jægerråd og kommuner, og de 
muligheder der kunne være her.  

Arbejdet med udpegning af Naturnationalparker blev afsluttet i starten af året, og i Viborg Kom-
mune havde området omkring Hald Sø været med i første runde, men vi slap åbenbart for at blive 
en af de 10 nye Naturnationalparker.  

Naturstyrelsen Fussingø havde opsagt vores kontrakt angående bæredygtig jagt i Stevnstrup Enge, 
da Fussingø allerede var udpeget som Naturnationalpark og både Kalø og Mols Bjerge var i spil. 
Hvis de også blev udpeget, ville alle deres repræsentations og nyjæger jagter dermed forsvinde. Af-
talen var egentlig, at vi skulle have et nyt møde med Sandor Hestbech for at se, om der var noget, vi 
stadig kunne være behjælpelige med, men det er ikke blevet til noget. Jeg må helt ærligt indrømme, 
at min gejst for at bruge så megen tid på administration, møder, kørsel og for nogle også en masse 
praktisk arbejde for at gøre Naturstyrelsens arbejde uden at få noget jagt til gengæld – eller måske 
endda kun jagtmuligheder for et par enkelte stykker – den er forsvundet. Foreningen og formuen 
eksisterer stadig, og nu må vi se, om der bliver nogen positiv tilbagemelding fra Naturstyrelsen om-
kring et eventuelt konstruktivt samarbejde.  

Det er egentlig en skam, for jeg har hørt mange positive tilkendegivelser fra folk, som både har væ-
ret med på vores driv- og trækjagter derude, og som er kede af ikke længere at have muligheden.  

Medio juni var der jægerrådsformandsmøde om fredagen og repræsentantskabsmøde om lørdagen i 
Vingsted. Vi var 11 delegerede fra Viborg Kommune. Med hensyn til de 2 årlige jægerrådsfor-
mandsmøder, vi plejer at have, er det fremadrettet ændret til 2 årlige møder i forår og efterår, hvor 
man møder ind fredag eftermiddag, får en middag og arbejder med relevante emner indtil ved 22-
tiden, hvorefter der er hyggeligt samvær med mulighed for sparring omkring jægerrådsarbejdet for 
formændene landet over. Herefter overnatning, tidlig morgenmad og arbejde igen fra 8.30 til 13. 
Personligt synes jeg, det giver bedre mulighed for at gå dybere ned i emnerne og have bedre tid til 
diskussion og fremlægning. Man har heller ikke både formandsmøde og repræsentantskabsmøde 2 
dage i den samme weekend.  

Så nåede vi frem til Landsskuet i Herning den 30. juni, 1. og 2. juli, som kredsen ligeledes havde 
brugt tid på forberedelse af. I 2022 var formand for Herning Jægerråd Arne Thomsen primus motor 
på arrangementet, og jeg kan ikke nævne én eneste ting, der ikke var grundigt planlagt og klappede, 
som det skulle. Der var masser af aktiviteter såsom bue-, laser- og flugtskydning, forlægning af 
vildt, mårhundetema med fælder, skind og udstoppede dyr, børnejagtsti, vildtstriber, hornblæsning, 



tema omkring gravgående hunde med bl.a. opvisning i gravtræning med kunstig ræv. Desuden var 
informationsteltet naturligvis også bemandet for en god diskussion om DJ. Der var ca. 60 frivillige 
pr. dag til at bemande standen, men jeg kunne godt have tænkt mig at se flere her fra Viborg kom-
mune til at hjælpe til. Der var ca. 50.000 gæster på skuet i løbet af de 3 dage, og der var en rigtig 
god stemning både internt og med gæsterne. Der var en gæst, der sagde, at DJ’s stand var den flotte-
ste og bedste ikke-landbrugsmæssige stand på hele Landsskuet.  

I september startede vi igen op efter ferien med kredsbestyrelsesmøde i Aulum den 15. og vores nye 
mødeform med jægerrådsformandsmøderne i weekenden den 16. og 17.  

I slutningen af oktober havde jeg besøg af Jesper Brixen, nyansat politisk konsulent i DJ. Hans op-
gaver er rettet mod Jægerrådene, hvor Morten Sinding Jensens opgaver fremadrettet er mere af 
landspolitisk karakter. 

Jesper har haft kontakt til 20 forskellige jægerråd rundt om i landet, enten ved personligt møde eller 
Teams møder for at høre, hvordan de forskellige jægerråd arbejder og med hvilke opgaver. Han 
syntes, det var fantastisk at høre, hvor godt vores samarbejde med Viborg Kommune fungerer både 
med hensyn til rågereguleringer, kommunejagter og i Det grønne Råd. Det er helt unikt, at vi ikke 
betaler leje af de kommunale arealer, og at vi får stillet gratis ammunition til rådighed til indskyd-
ning og regulering af råger. Desuden syntes han, at vi var meget aktive i forhold til mange andre jæ-
gerråd. Og især det gode samarbejde med kommunen skal vi både værne om og sætte stor pris på, 
for det er på ingen måde en selvfølge. Man ser mange kommuner, hvor et samarbejde stort set ikke 
eksisterer.  

Vi har internt i Jægerrådet arbejdet på forretningsordenen for Viborg Jægerråd og har haft rådgiv-
ning fra DJ undervejs, men da vi langt om længe alle havde underskrevet det, vi troede var en 
formssag at få godkendt hos DJ, fik vi den alligevel retur med krævede tilretninger. Vi var ude i en 
ny runde, men fik den så endelig godkendt lige inden jul 2022. Det har været en meget langsomme-
lig proces at få den på plads, jeg kan se af min beretning fra sidste år, at vi allerede var i gang i 
2021.  

Der foruden har vi haft gang i alle vores ”normale” aktiviteter.  

Der er blevet indskudt salonrifler på nogle af lokalforeningerne baner, og i samarbejde med vores 
rågereguleringsteam blev der reguleret 1182 rågeunger på i alt 16 reguleringsjagter på 18 lokatio-
ner. Der var tilmeldt i alt 78 jægere fra kommunens lokalforeninger.   

Det har heldigvis været muligt at gennemføre alle vores 6 planlagte kommunale jagter i denne sæ-
son, som netop er afsluttet med den sidste jagt fredag den 6. januar. Der har i alt foruden hjælpere 
været inviteret 150 lokale jægere, og udbyttet er blevet 11 stykker råvildt, 4 harer og 2 snepper på 
29 skud.  

Jægerrådet råder over et beløb på kr. 4.361,28 pr. 06. januar 2023. Beløbet stammer fra fællesjag-
terne, hvor der betales et mindre beløb, og hvor jægerne til gengæld får en bitter før start, et stykke 
wienerbrød til frokost og en øl eller vand ved afslutningen samt vin til hjælpere. Regnskabet er kon-
trolleret, godkendt og underskrevet af Bjørn Jensen.  

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, og som består af Per Madsen, Peter 
Madsen, Bjørn Jensen og Ejner Møller, og til Karl Buksti som deltager i rågereguleringen sammen 
med jagt-teamet, til Ejner der stadig styrer vores ”kasse”, som nu vitterlig er en cigarkasse, en tak til 
alle gode relationer til jægere og formænd samt Jægerrådets bestyrelse for opbakning og samar-
bejde.  

 

 



Beretning fra Det grønne Råd v/Tage Toft 

Vi har i Det grønne Råd afholdt 4 møder i 2022.  

De har blandt andet omhandlet sager om vindmøller, solceller, vandplaner, mountainbikefærdsel 
mm. 

Solceller 

Vi har som jægere ikke de store problemer med vindmøller og solceller. 

Der bør være beplantning omkring anlæggene til gavn for vildtet, og hvor der er lange anlæg, øn-
sker vi passager, hvor vildtet kan passere. Der arbejdes lige nu med at finde ud af, om det er nød-
vendigt med hegn og evt. i hvilken udformning. 

Der er planer om store arealer med solceller, og der er store gevinster for investorer, derfor må vi 
holde godt øje med udviklingen. 

Jeg har været i dialog med forvaltningen vedr. anlægget på Nr. Søbyvej i Stoholm. Her har man 
medregnet et gammelt siljerøn hegn til beplantning. Det sker, fordi man måler 4 m fra hegn til skel. 
Her kommer det gamle hegn til at stå midt i beplantningen. Det betyder, at man her kun får to plan-
terækker, som desuden kun kan renholdes manuelt. Enhver kan se, hvad der sker med renholdelsen 
fremover.  

En opgave med Tastum sø ligger foran. Der skal inviteres repræsentanter fra Tastum Sø-gruppen til 
møde i Det grønne Råd. Hvornår er ikke fastlagt endnu. Viborg kommune har en tredjedel af områ-
det. 

Mountainbikefærdsel 

Vi har stadig store udfordringer. Der køres udenfor sporene, og det bliver kun mere udbredt. Vi er 
flere i rådet, som støtter hinanden i problemerne. 

En ny brugergruppe står for døren. Kørsel med Trial motorcykler. 

Jeg bringer det med som punkt på næste møde. Vi kan ikke tåle mere forstyrrelse i skovene, og jeg 
er kommet til den konklusion, at vi nok aldrig skulle have åbnet op for mountainbikefærdsel i de 
kommunale skove. Der burde være etableret private anlæg, hvor man som ejer kunne regulere akti-
viteterne. 

Vi er den eneste brugergruppe, der betaler for at bruge skoven. Vi skal samtidig vige for de andre, 
når vi er der, og desuden står vi der, når kommunen skal have reguleret råger. Selvfølgelig skal vi 
gøre plads til de andre brugere. Det skal vi fortsætte med, men jeg vil fremover nok bruge lidt mere 
krudt på at søge lidt mere luft til os jægere. 

Kystvandrådet 

Jeg har på vegne af Det grønne Råd i Skive kommune og os selv søgt om optagelse i det nye 
kystvandråd. Det gælder den centrale del af Limfjorden. 

Det omhandler Hjarbæk fjord, Skive fjord, Lovns bredning, Risgård bredning og Bjørnsholm bugt. 

Kystvandrådet skal rådgive kommunalbestyrelserne ved udarbejdelse af materiale til Miljøstyrelsen. 

Det er måske svært at se, hvilken gavn vi får ud af at være med, men vi kan altid bistå de andre 
grønne organisationer, hvis det også passer ind hos os jægere.  

Vi har et fint samarbejde i Det grønne Råd. Ingen tvivl om, at vi har stor gavn af at være med. Vi 
får støtte, og vi støtter de andre.  

 



Mårhunderegulering v/Lars Henrik Pedersen & Jonas Hvenegaard 

Lars Henrik Pedersen startede med at redegøre for Jægerrådets målsætning for reguleringsarbejdet.  

Det er bl.a. at støtte alle jægere og jagtforeninger, som har interesse i mårhunderegulering, at der 
sker en effektiv regulering i hele kommunens geografiske område, alt regulering foregår efter jagte-
tiske regler, at der videndeles og registreres, hvor og hvor mange mårhunde der reguleres og at 
skabe og udvikle samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, myndigheder og jægere. 

For de penge, der er modtaget fra Viborg Kommune, er der indkøbt 18 kameraer med sim-kort, og 
som udlånes fra jægerrådet. Der udleveres fiskepiller finansieret af Naturstyrelsen til bait-pladserne. 
Man kan se, at der, hvor der reguleres, har det en effekt, og bestanden ser ud til at være faldende, 
men at der stadig er områder, hvor der er potentiale for regulering. Her kan lokale jagtforeninger 
måske involveres og være behjælpelige. Desuden ville det være ønskeligt at få lov til at regulere på 
Naturstyrelsens og kommunens arealer.  

Herefter fik Jonas Hvenegaard ordet og fortalte om diverse arrangementer i Mårhundegruppen Vi-
borg Kommune så som natskydning i Romlund Jagtforening, foredrag med Jytte Pårup og Kalle hos 
Jafi, og at der i deres regi var blevet udleveret ca. 2500 kg ost og ca. 10 tons fiskepiller, som er do-
neret af Miljøstyrelsen.  

Der er pt 967 medlemmer for mårhundegruppens face book side, og her bliver alle relevante oplys-
ninger informeret ud til medlemmer og andre interesserede. Her kan nedlagte mårhunde også indbe-
rettes både med navn eller anonymt. Der må gerne medsendes billeder som bevis. Jonas gennemgik 
en masse statistikker på power point om hvor og hvordan mårhundene er nedlagt og hvilket køn, det 
var  og om det var hvalpe. Der var f.eks. nedlagt 234 fra bait-pladser, men kun 2 fra almindelig 
gravjagt. 

Herefter sluttede Lars Henrik af med at skitsere potentiale, udvikling og plan fremadrettet.  

Vi vil gerne nå ud til de “sorte” pletter, hvor der ikke reguleres, samarbejde med alle jagtforeninger 
og deres medlemmer, lave flere arrangementer som natskydning, mårhundeprojekt om fødevalg, bi-
ologi mm samt at få lov til at regulere på Naturstyrelsens og kommunens arealer. Desuden vil jæ-
gerrådet gerne styrke og udbrede arbejdet og støtten til mårhundereguleringen i hele kommunen. 
Det kan ske ved at invitere alle jagtforeninger til at sende en repræsentant til et fællesmøde, hvor vi 
forsøge at skabe et tættere samarbejde for at forene kompetencer og ressourcer til at styrke regule-
ringen af mårhunde.  

Han oplyste, at der har været samarbejdsmøder mellem repræsentanter fra jægerrådet og MGV og 
pointerede, at man også fremadrettet ønsker et godt og konstruktivt samarbejde til glæde og gavn 
for alle.  

 

Orientering af bestyrelsens sammensætning 

Jægerrådets bestyrelse består af flg.: 

Tage Toft, Stoholm Jagtforening 

Lars Henrik Pedersen, Sahl-Gullev Jagtforening 

Martin Hedevang Kristensen, Roum Jagtforening 

Bjørn Jensen, Asmild-Tapdrup Jagtforening 

Jens Chr. Hedegaard, Bjerringbro & Omegns Jagtforening 

Linda Nielsen, Sparkær-Mønsted Jagtforening 



 

Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmøde den 10. juni 2023 i Odense 

Flg. Jagtforeninger har fået tildelt 1 delegeret til mødet: 

Frederiks Jagtforening 

Gudenådalens Jagtforening 

Hammershøj & Omegns Jagtforening 

Romlund Jagtforening 

Roum Jagtforening 

Sahl-Gullev Jagtforening 

Stoholm & Omegns Jagtforening 

Viborg Jagtforening 

Ørum-Mollerup Jagtforening 

Bjerringbro & Omegns Jagtforening 

Reserve i tilfælde af afbud: 

Sparkær-Mønsted Jagtforening 

Asmild-Tapdrup Jagtforening 

 

Hvis der er yderligere afbud, så de 12 ovenstående ikke dækker de 10 delegerede til mødet, går 
pladserne til Jægerrådets bestyrelse.  

Husk at fremsende navn og medlemsnummer på den person fra foreningen, som skal deltage på re-
præsentantskabsmødet til Linda. De indstillede skal godkendes på kredsmødet den 8. marts 2023 på 
Plexus.  

 

  



Indkomne forslag 

Flg. Forslag var indkommet fra Gudenådalens Jagtforening: 

Forslag til Viborg Jægerråds årsmøde den 10. januar 2023  
 

Forslagsstiller:  
Gudenådalens Jagtforening behandlede dette forslag på deres generalforsamling den 8. december 2022. 
Forslaget er fremsendt til Viborg Jægerråd gennem bestyrelsen for Gudenådalens Jagtforening. 
 
 
 
 
Forslag: 
Gudenådalens Jagtforening anbefaler, at Danmarks Jægerforbund indgår et samarbejde med andre inte-
ressenter f.eks. landbrug/fødevare om et landsdækkende dronekorps med termisk udstyr til eftersøgning 
af rålam og andet vildt. Ideen er at bruge erfaringen fra opbygningen af Schweisshunde registeret. 
Selve overflyvningen bør fortages inden 1. og 2. græsslæt om foråret. Især råvildtet er trængt over det 
meste af landet, så er det jo trist, at man mister op mod 20.000 lam under disse slæt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivation:  
En lokal Bjerringbro jæger og landmand har med drone og termisk udstyr fundet 28 rålam inden skårlæg-
ning af 200 Ha græs i 1. og 2. slæt i 2022. 
 
Vi er bekendt med, at det ikke er billigt at oprette sådan et korps med droner og termisk udstyr, men det 
må være muligt at søge økonomisk støtte hos bl.a. jagttegnsmidlerne og andre fonde.  
 
Det vil være en vindersag i befolkningen, som efterhånden er træt af at se de billeder, der lægges op 
hvert år i dagspressen med dræbte eller lemlæstede lam. 
 
Der kræves certifikat og forsikring før flyvning med denne drone type. 
 
 
 
 

 

Forslaget blev motiveret af Tage S. Nielsen fra Gudenådalens Jagtforening og blev vedtaget til vi-
dere fremsendelse til kredsmødet den 8. marts på Plexus ved simpel håndsoprækning.  

 

Indlæg ved Karen Friis 

Karen Friis fortalte om DJ’s strategi og viste på en power point, hvad der skal arbejdes med både i 
lokalforeninger, Jægerråd og kredse fremadrettet, og den lille præsentationsvideo omkring strate-
gien blev vist. Hun pointerede blandt andet, hvor vigtigt det er, at der kommer input fra alle ni-
veauer i DJ’s organisation, og at man ikke laver en statisk strategi, der skal vare i f.eks. 5 år, for da 
omverdenen ikke er statisk, er vi også i DJ nødt til at tilpasse os løbende. Desuden er den nye 



strategi forkortet væsentlig i forhold til den tidligere, da det ellers bliver noget, man ikke orker at 
læse igennem og aldrig får anvendt. Derfor er det mere nyttigt med en mere kortfattet udgave, der 
skitserer nogle rammer, man arbejder efter.  

Indlæg ved HB-medlem Lars Jensen 

Lars Jensen fortalte om vigtigheden omkring bestandsovervågning, som bl.a. kan foregå ved tælle-
laug, eller man f.eks. tilmelder sit mårhundeovervågningskameraer til DJ, hvor alt registreres auto-
matisk. Det er DCE, som laver rapporter, da det er vigtigt, at vi også i DJ kan bidrage med oplys-
ninger omkring levende bestande. Der er også indsendelse af vinger fra trækvildt og kæber fra hjor-
tevildt. Indberetning af nedlagt vildt foregår som bekendt gennem vildtudbyttestatistikken.  

Ønsker man hjælp til oprettelse af tællelaug kan man henvende sig til Zachariassen hos DJ, og man 
kan evt. lave det som en foreningsaktivitet.  

Han kom også ind på, at vi som jægere er udfordret på udsætning af især gråænder, fasaner og ager-
høns, da vore lovpligtige indberetninger er meget mangelfulde og ikke svarer overens med det fak-
tisk udsatte. Bl.a. af sygdomsmæssige årsager er det yderst vigtigt, at der er transparens og sporbar-
hed tilbage til opdrættere.  

Lars viste os medlemstallene for de forskellige kommuner i kredsen, og i Viborg er vi gået frem 
med 21 medlemmer og er nu 2932.  

Han kom ind på problematikken omkring PFAS, som naturligvis også fra DJ’s side tages meget al-
vorligt. Da vi ligger længere inde i landet, mærker vi ikke så meget til det endnu som f.eks i Lemvig 
kommune, hvor al jagt på Naturstyrelsens arealer ved Agger og Harboøre Tange er blevet forbudt.  

Der var bl.a. tale om den nye udgave af bladet Jæger, hvor tillægget med foreningsmeddelelser er 
skåret væk og de længere tidsfrister for indrykning af annoncering af aktiviteter. Den nye forside fra 
januar blev også nævnt, men Lars forklarede det med, at man er begyndt at køre forskellige temaer i 
bladet hver måned, og at forsiden vil afspejle temaet.  

Eventuelt 

Da der var stillet spørgsmål både til Karen Friis og Lars Jensen undervejs, og kredsformand Steffen 
Toft ligeledes var kommet med et par bemærkninger i løbet af pkt. 9 og 10, var der ikke yderligere 
til eventuelt ud over, at en fra salen ytrede sine bekymringer om, at man kan få jagttegn på et week-
endkursus, og at han ikke mente, at man af den grund var uddannet jæger, hvilket resten af forsam-
lingen gav ham ret i.  

Jørgen Klaris og formanden sluttede af med at takke for godt fremmøde og god ro og orden. 

 

Referent  
Linda Nielsen 


