Møde den 16. september 2015 hos Johnny Faurskov, Lemvig
Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk,
Lars Pultz Knudsen, Arne Thomsen, Johnny Faurskov, Hans Jørn Dahl & Linda Nielsen samt
Thomas Skovgaard Sejersen fra Danmarks Jægerforbund.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.
2. Underskrift af referat fra 4. juni 2015
Referatet fra mødet blev underskrevet uden kommentarer.
3. Indkommen post
Knud har været til møde i organisations- og medlemsudvalget. Her blev der talt om det frivillige arbejde i Jægerforbundet, og om hvorledes Jægerrådene er opbygget. Det blev specificeret, hvordan
de forskellige poster såsom Jægerrådsformand, Grønt Råds repræsentant, bestyrelsesmedlemmer,
kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem samt koordinatorer bliver valgt.
Naturstyrelsen, som er ansvarlig for Schweisshunderegisteret, har været nervøs for, at sekretæropgaven, som har været varetaget af Danmarks Jægerforbund, skulle i offentlig udbud, og man har
valgt at tage denne opgave hjem. Jytte Harder og Mads Flinterup's opgaver overtages derfor af
Naturstyrelsen i Blåvandshuk, men Jægerforbundet forventer at få andre opgaver tilbage. Selve
registeret ændres ikke.
Jægerforbundet ønsker at styrke samarbejdet med kommunerne i Det grønne Råd ved at afholde
kurser for Jægerrådene f.eks. fredag aften og lørdag på Kalø. Kurserne skal være for alle medlemmer af rådet og gerne på tværs af kommunegrænserne.
I kreds 7 afholdes der 10 bestyrelsesmøder om året. Formanden bør selv komme med et oplæg til,
hvordan det problem løses - også økonomisk. Normalt afholdes der 4 bestyrelsesmøder pr. år, men
pga. antallet af kommuner i kreds 7, afholdes der p.t. 10 møder pr. år.
Bueudvalget har stillet forslag om at tage kr. 500,- for leje af buetrailer.
4. Beretning fra HB
Det næste hovedbestyrelsesmøde finder sted den 8. oktober, og Lars opfordrede som vanligt til, at
vi kan komme med punkter, vi ønsker, han skal tage med.
Lars kunne oplyse, at byrettens dom i sagen mod Ole Roed Jakobsen blev stadfæstet i Landsretten,
og dermed er afsluttet. Sagen har kostet Jægerforbundet ca. en halv million.
Claus Lind Christensen er blevet valgt til formand for Nordisk Jægersamvirke på et møde i
Bruxelles den 15. september, og der er møde den 16., hvor han netop er valgt til bestyrelsen i FACE.
Danmarks Jægerforbund ønsker jagt på duer frem for regulering, hvilket desværre ikke lykkedes i år
pga. valget, men man håber på jagt i oktober i stedet for regulering.
Der bliver lavet budgetopfølgning løbende, og med hensyn til økonomi mangles der ca. kr.
500.000,- i medlemskontingenter i forhold til det budgetterede. Man er i gang med budgetter for
2016.

Jagtens Hus følger planen, og der forventes rejsegilde medio oktober.
Lars har trukket sig som formand for den nationale hjortevildtsgruppe. Ny formand er Svend Bichel,
som er tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening. Han har været jæger, siden han var
16. Årsagen til, at Lars har trukket sig, er, at mange ikke har kunnet kende forskel på "kasketterne",
som han har haft på, når han udtalte sig på Danmarks Jægerforbunds vegne eller på den samlede
Hjortevildtsgruppes vegne, hvilket har givet anledning til en del uro. Svend er headhunted udefra,
da man ikke i gruppen havde en naturlig afløser for Lars.
Lars opfordrede til at deltage i debatmødet den 28. september 2016 i Aulum, som er for kredsens
medlemmer.
Der er mini-formandsmøde den 8. oktober.
5. Kredsens økonomi v/Jan B. Rasmussen
Kredskassererne har været samlet den 9. september til fællesmøde.
Den seneste opfølgning på budgettet, som Jan har modtaget fra Jægerforbundet, er fra den 31. maj i
år, og han kunne oplyse, at der pr. den dato var forbrugt kr. 24.000,-, men at der har været mange
aktiviteter siden da, som der ikke er nogen tilbagemelding på.
Der er lidt uenighed omkring økonomien for buejægerne, da udgifter til skivemateriale, som afregnes til den arrangerede klub, er lig med deltagergebyret, og man herefter har en forventning om, at
kredsen efterfølgende afholder alle udgifter til forplejning, personlig kørsel og kørsel med buetraileren. Principielt bør det tilstræbes, at arrangementer holdes omkostningsneutrale.
Der er været klaget over problemer med tilmelding via Flex-mind, men denne tilmeldingsform er
kun for medlemmer af Jægerforbundet. Spørgsmålet er, om ikke-medlemmer skal have lov til at
deltage, da DJ yder medlemmerne tilskud til deltagelse.
Jan kunne berette, at der er store problemer med skydevognene i nogle kredse, men dette er ikke
tilfældet her i kredsen, hvor den styres med stor kompetence af Sigvald Gravesen.
På mødet for kredskasserer blev der diskuteret retningslinier for DJ's laserkino. Jan kom med et
forslag om kr. 1.500,- i depositum og kr. 1.000,- ved aflevering i samme stand, hvilket giver en
lejeudgift på kr. 500,-. Der er p.t. kun indkøbt 5 anlæg, der er ingen på Bornholm. Ved indkøbet
betaler hver kreds ca. kr. 50.000,-, som afskrives over 3 år. Beløbet modregnes i kredsens
rådighedsbeløb.
Der blev ikke fastsat økonomiske retningslinier fra DJ's administration, men Jans forslag vil formodentlig blive gældende. Der afventes dog endelig godkendelse fra DJ.
Vi havde selv en lidt dårlig oplevelse ved brugen af det nye anlæg på Hjerl Hede. Anlægget er meget lysfølsomt, og det kan derfor ikke sættes op i et telt, men skal anvendes i et mørkt rum med fast
bagvæg. Der bør være mindst 1 person i hvert Jægerråd, der kan bruge og har godt kendskab til anlægget.
Viborg Jagtforening havde ønske om at låne det nye anlæg, men lånte i stedet det ”gamle” anlæg
som havde været opbevaret i Viborg til brug for Skovens dag primo september, da det nye ikke

fungerede optimalt. Jan opfordrede til, at vi ikke lejer den for meget ud, indtil vi har styr på, hvordan det hele fungerer. Det gamle anlæg er dog fuldt funktionsdygtigt og er klar til udlån.
6. Nyt person til Friluftsrådet
Kenn Gaardsvig ønsker at stoppe sit virke i Friluftsrådet, og der skal findes en afløser. Der er kommet en indstilling fra Ole Rønnov om at vælge Jesper Lund Lauridsen fra Gjellerup Sogns Jagtforening, og Arne har bedt om en kort præsentation af ham. Han blev valgt af en samlet bestyrelse.
Jesper har efterfølgende ringet til Knud og meddelt, at han på grund af øget arbejdspres i firmaet og
skiftende arbejdstider ikke ønsker at varetage opgaven det første halve år. (Skal vi så finde en ny ??)
7. Hvad får vi ud af at deltage på Landsskuet og Hjerl Hede
I kredsen har vi deltaget i Landsskuet i Herning og i Jagt & Mennesker på Hjerl Hede samt lokalt på
Aulum Dyrskue, hvorfra der endnu ikke er fremsendt afregning.
Aulum Dyrskue søger midler direkte fra udstillingspuljen, men da den køres meget lokalt, mangler
kredsen en indikation af, hvad man får ud af det. Jan vil bede om en afregning og en besvarelse af et
udsendt skema fra DJ om effekten af deltagelsen. Max. budget kr. 25.000,Hjerl Hede kører over en særskilt bevillig hvert år. Her henvender man sig direkte til jægerne, men
også samtidig til "familien Danmark". I 2015 var der ca. 1500 gæster i løbet af de 2 dage, og her
kunne man se jagten gennem tiderne. Der deltog ca. 60 frivillige pr. dag i de to dage, arrangementet
varede. Jan sender ny ansøgning til DJ om deltagelse i 2016, da Hjerl Hede skal have besked snarest
med hensyn til planlægningen næste år. Max budget kr. 17.000,I Herning ønsker vi en dialog med "familien Danmark" for bl.a. at opnå en positiv holdning til jagt.
Ca. 50-60 frivillige pr. dag i 3 dage. Max budget kr. 40.000,Jan udfylder de spørgeskemaer fra DJ, som er videresendt fra Knud Pedersen angående effekten af
deltagelse på udstillingerne.
I 2015 har de udstillingsmaterialer, vi har fået stillet til rådighed fra DJ generelt været mangelfulde
og ikke været i orden. Der har været forslag fremme om, at hver kreds skal have sine egne materialer, og spørgsmålet er, om vi har et rimeligt centralt sted, hvor de kan opbevares.
8. Retningslinier for skydesimulator
Se under pkt. 5.
9. Organisatorisk arbejde fra medlemmer til administrationen - Hvordan hjælper vi hinanden
bedst?
Thomas Skovgaard Sejersen er startet hos DJ i februar som organisationskonsulent med det formål
at forbedre kommunikationen mellem administrationen og kredsene m.v. Han deltager rundt i alle
kredsene på bestyrelsesmøder for at få input til den fremtidige kommunikationsform og -mængde
mellem hovedforbund og tillidsfolk.
Der er mange nyhedsbreve, som bliver udsendt, men de bliver ikke altid læst. Skal de laves kortere
eller med links til yderligere information? Kan man forestille sig, at man bruger tillidsnettet til at
lægge uddybende forklaringer/beskrivelser af problemstillinger, så de kunne hentes af tillidsfolkene
- altså en form for vidensbank?

JægerNyt er tiltænkt tillidsfolkene, og de kan indeholde fortrolige oplysninger specielt for tillidsfolk.
Nyhedsbrevene er tiltænkt alle og sendes i forvejen også ud til alle lokalforeningsformænd. Der bør
på begge typer være angivet en målgruppe, som er tiltænkt informationen, således at der ikke opstår
forvirring eller misfortolkning.
Iflg. Flemming er Jægerforbundet altid på bagkant f.eks. i forhold til NetNatur. Jan har talt med
Niels Søndergaard, om man kan lave en task force, som kommer med fakta-oplysninger langt hurtigere, end det har været tilfældet indtil nu. Det har været problematisk med for lange reaktionstider
i forbindelse med ferie og andet fravær.
Der blev ligeledes nævnt, at når man ringer til Jægerforbundet, bliver der sagt "Det er omstillingen"
og ikke "Danmarks Jægerforbund, omstillingen", så man kan blive i tvivl, om man har fat i den rigtige instans. Det blev også nævnt, at der er problemer med, at telefonen overhovedet ikke bliver besvaret, hvis man ringer på et direkte nummer, og personen ikke er tilstede. Man kunne sætte telefonsvarer på lokalnummeret eller lade opkaldet gå videre til omstillingen, så man i det mindste fik besvaret sit opkald.
Thomas opfordrede os til at sende ham en mail, hvis vi kommer i tanke om andet, vi gerne vil have
vendt.
10. Bordet rundt
Johnny, Lemvig
Ikke megen debat om jagt i Lemvig-området. Mange blander meget sammen i debatten omkring
hjortevildt, men generelt passer de 4 jagtforeninger i området sig selv hver for sig.
Hundetræning og flugtskydning er afsluttet for sæsonen.
Arne, Herning
Der er p.t. 6 tilmeldinger fra Herning kommune til debatmødet i Aulum den 28. september. Nogle
klager over, at de bliver overset i f.eks. hjortevildtsdebatten og over manglende indflydelse, men
møder til gengæld heller ikke op ved møderne.
Rågereguleringen i kommunen har været god.
Flemming, Ikast-Brande:
Den 01. oktober sammenlægges flg. jagtforeninger i Ikast-Brande kommune:
Ikast-Faurholt, Bording-Engesvang og Isenvad, så der tilsammen vil være ca. 5-700 medlemmer.
Der er gået meget tid med at få sammenlægningen på plads, og der afholdes generelforsamling i
Ikast d.d.
Flemming spurgte, om der lægger et flugtskydningsprogram hos DJ, som selv kan tælle point sammen. Lars J. opfordrede Flemming til at kontakte Lars Thune og selv forhøre nærmere.
Flemming stillede spørgsmål, om strukturen i kredsen, og om vi er ved at blive for store rent geografisk. Kommandoveje og kommunikation, skal der være 2 hovedbestyrelsesmedlemmer fra hver
kreds? Naturstyrelsen, kredsen, hjortevildtsgrupperne følges slet ikke ad geografisk.

Hans Jørn, Ringkøbing-Skjern:
Der har været afholdt møder i Frøstrup angående gåselaug. Hans Jørn spurgte, hvem der betaler
hans kørsel i den forbindelse, men iflg. kassereren afregnes det af DJ i lighed med anden kørsel for
Jægerrådsformænd. Målet med bestanden på de 60.000 gæs er nået nu, og al regulering indstilles
derfor til januar 2016. Man har haft 5-6 deltagere med på gåsekurser, i alt har der været ca. 25
interesserede.
Deres lokale jagttegnslærer varsler, at han vil holde en pause eller stoppe helt med at undervise.
Hans Jørn spurgte, om nogen evt. kender en, der vil undervise i regi af Skjern Jagtforening og i lokaler stillet til rådighed af LOF. Flemming kendte måske en, Hans Jørn og Flemming koordinerer
selv.
Hans Jørn synes, at kredsen geografisk er blevet for stor, og at der er langt at køre til bestyrelsesmøder, hvor man ofte diskuterer mere, end man beslutter.
Jan, Skive:
Jan er blevet kontaktet af bestyrelsesmedlemmer i Jægerrådet i Skive angående arrangementet "Bliv
klogere på vildtet" på Kalø den 22. september og spurgt, om de kan få betalt deltagelse i arrangement fra Jægerrådet eller anden side? Svaret var desværre nej, da Jægerrådet i princippet kører uden
økonomi. Jan spurgte Knud og Lars, om det er meningen, at de så selv skal betale privat? Iflg. Lars
var arrangementet tiltænkt professionelle vildtforvaltere, men han vil gerne tage den med til HB og
undersøge, om der er mulighed for, at tillidsrepræsentanter kan få gratis pladser.
Linda, Viborg:
Tage Toft og Linda har deltaget i møde angående Naturpark Viborg den 23. april og efterfølgende
indsendt høringsforslag til anvendelse af området set fra Jægerrådets side.
Der er blevet nedlagt 830 rågeunger ved Jægerrådets reguleringer i foråret i Viborg Kommune.
Den 15. juni har der været afholdt endnu et førstehjælpskursus i Stoholm Jagtforenings klubhus
med 8 deltagere.
Den 14. juni deltog Jægerrådet som de foregående 2 år med en stand på Hestemarkedet i Bjerringbro med diverse jagtrelaterede aktiviteter, info-telt m.v. Som vanligt godt besøgt.
Den 20. juni har Jægerrådet i samarbejde med Viborg Jægernes Fællesudvalg deltaget i åbning af
Sønæs i Viborg, som er et 10 ha. stort område med regnsvandsreservoir og samtidigt et rekreativt
område for byens borgere. Alle kommunens foreninger var indbudte til at komme at vise, hvad de
laver. Vi deltog med en lille stand, havde schweisshundeopvisning og lidt apportering fra land og
vand, hornblæsning og fortalte bl.a. om vores opgave med regulering af råger i Viborg by.
Den 4. og 5. september deltog 4 personer fra kommunen i kursus for reguleringsjægere i Sevel.
Tilbagemeldingen fra deltagerne var, at det havde været et rigtigt godt kursus med en spændende og
inspirerende underviser.
Der har været holdt bestyrelsesmøde i Jægerrådet den 08. september, og Tage Toft har deltaget i
møde i Det grønne Råd den 9. september.
P.t. ingen tilmeldte til debatmødet i Aulum, men der sendes en reminder-mail rundt til formændene.

Lars, Struer:
Der har været afholdt møde angående reguleringer, og man er i dialog med kommunen angående
leje af jagt.
Ejvind, Holstebro:
Der har været møde i Det grønne Råd, hvor Ejvind har deltaget med et indlæg omkring markvildtslaug. Rådet skulle have været på en ekskursion den 15. september, men den blev aflyst dagen før.
Ejvind har deltaget i kursus på kommunernes reguleringsjægere i Sevel den 4. og 5 september.
Der er tilmelding fra 5 foreninger til debatmødet i Aulum den 28. september.
10. Eventuelt
Herefter startede der en åben debat omkring hjortevildtsdebatten og de forslag, der er kommet frem.
Lars P. efterlyste mere "paratviden" fra Jægerforbundet noget hurtigere, end det sker i dag, således
at vi i Jægerrådene er mere på forkant i debatten og bliver bedre til at besvare henvendelser fra medlemmerne omkring f.eks. varme emner. Jan var af samme mening, at en væsentlig hurtigere reaktion
fra DJ var ønskelig for at imødegå nogle af de udmeldinger, man f.eks. ser fra Net Natur og på
Facebook. Der har været mange meninger fremme omkring laug-dannelse, arealbegrænsninger,
holdninger fra DN, landbrug, skovbrug og jægere, og det er ikke et spørgsmål om enten eller, men
snarere et både og.
Spørgsmålet er naturligvis, hvordan og hvor jægerne får mest. Lars J. kigger på de forslag, der er
indkommet og forsøger at sammenfatte forslagene og tage dem med i den nationale hjortevildtsgruppe, og han forklarede sammenhængen mellem laug, hjortevildtsgrupper, regionale og den nationale hjortevildtgruppe.
Han understregede, at han havde fået opgaven stillet den 11. september 2014, men at de nye bestemmelser først skal træde i kraft pr. 1. april 2018, og det er der mange, der ikke har opfattet. Lars
har bedt Vildtforvaltningsrådet om at opgive et målbart mål for, hvornår det ønskede resultat er opnået f.eks. ud fra specifikt opstillede kriterier.
Både Lars J. og Knud understregede, at der endnu intet er afgjort, og at man løbende kan indsende
forslag. De indkomne forslag fra De regionale Hjortevildtgrupper kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.
Lars J. har haft møde med den nationale hjortevildtsgruppe i uge 37, hvor han har haft indstillingerne med fra de regionale grupper. Han pointerede også, at uanset hvor gerne man end ville, kan
alle ønsker ikke tilgodeses.
Flemming spurgte, om det forslag til afholdelse af 1 møde årligt med Jægerrådsformændene i kommunerne i de regionale hjortevildtsgrupper og den videre håndtering/information af de indkomne
forslag, som Ikast-Brande kommune stillede på kredsmødet i Dejbjerg i 2014 ikke bliver fulgt. Det
var ikke en vedtægtsændring, men et forslag, som hovedbestyrelsen skulle arbejde videre med. Lars
J. tjekker referaterne og vender tilbage med et svar til kredsbestyrelsen.

Jægerrådsmøderne for 2016 blev fastsat således.
Viborg
Lemvig
Ringkøbing-Skjern
Holstebro
Struer
Ikast-Brande
Skive
Herning

Torsdag den 07. januar 2016
Tirsdag den 12. januar 2016
Torsdag den 14. januar 2016
Tirsdag den 19. januar 2016
Onsdag den 20. januar 2016
Onsdag den 27. januar 2016
Torsdag den 28. januar 2016
Torsdag den 04. februar 2016

Der afholdes kredsmøde lørdag den 5. marts 2016, og alle årsmøderne i Jægerrådene skal være afholdt 4 uger inden da. Både Knud Pedersen og Lars Jensen deltager i samtlige Jægerrådsmøder.
Knud har efterfølgende undersøgt om Dejbjerglund Efterskole er ledig den 5. marts 2016.
Skolen er ledig og er bestilt.
Næste møde onsdag den 2. december kl. 18.00 hos Knud Pedersen i Ørnhøj.
Linda Nielsen
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