Referat fra kredsmøde den 16. marts 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg
Velkomst
Efter velkomst af en sammensat gruppe hornblæsere fra henholdsvis Holstebro og Viborg, bød
kredsformand Knud Pedersen velkommen til de 136 delegerede og i alt 155 personer, som deltog i
mødet.
Valg af dirigent
Herefter blev Bjarne From foreslået som dirigent og valgt uden modkandidater. Han startede med at
konstatere, at mødet var lovligt indvarslet og gav herefter ordet tilbage til Knud Pedersen, som aflagde sin beretning.
Beretning om kredsens virke v/ Knud Pedersen
Knud Pedersen indledte med en statistik angående medlemstallet for Jægerforbundet og kunne konstatere, at vi i kreds 2 havde en fremgang på 170 medlemmer fra oktober 2011 til oktober 2012, og
at vi nu i alt har 15.920 medlemmer. Generelt er der fra 1980 og frem til slutningen af 90'erne være
op- og nedgange, hvorefter der var et meget markant fald i jagttegnsløserne, men fra ca. 2004 har
der igen været en kraftig stigning.
Af nyt fra kredsen kunne Knud meddele, at Stig Jessen, som var JKF formand for Holstebro og også kredskasserer stopper. Ejvind Grønbæk har afløst ham på formandsposten, og Jan B. Rasmussen
fra Skive har overtaget kassererjobbet. Linda Nielsen har herefter overtaget sekretærposten fra Jan.
Der har været afholdt 8 møder i kredsregi med behandling af mange forskellige emner. Der har været arbejdet med Natura 2000 høringssvar, og der er stor ros til de folk, der har arbejdet med det.
Der er lagt et stort stykke arbejde i det, og vi er også blevet hørt med hensyn til svarene.
Der er endvidere arbejdet med markvildtprojekter, mårhunde- og minkregulering og gåseforvaltning.
Igen i 2012 har kredsen deltaget med en stand på Landsskuet i Herning i starten af juli. Knud rettede en stor tak til alle de frivillige medhjælpere fra hele kredsen, som havde medvirket til at få standen til at fungere og til landsskuekomiteen for tilrettelæggelsen og udførelsen af det praktiske arbejde. Som noget nyt vil man forsøge i 2013 at lave små demonstrationsarealer med insektvolde og
foderstriber m.v. og også noget knivmageri. Han opfordrede folk, der har lyst til at hjælpe i 2013 til
at melde sig på banen til Landsskuet den 4., 5. og 6. juli.
I 2013 vil der desuden være en udstilling "Hjorten og Skoven" på Strandgården i Husby Klit i perioden juli til september, Aulum Dyrskue den 10. august og "Jagt og Mennesker" på Hjerl Hede i
weekenden den 14. og 15. september, som kredsen er involveret i.
Da kreds 2 dækker over et relativt stort område, har vi medlemmer af Jægerforum både i Blåvandshug, Vestjylland, Midtjylland og Kronjylland. Men så vidt Knud var orienteret, har der kun været
afholdt møde i Kronjylland. I Midtjylland har hjælpere fra lokale jagtforeninger hjulpet ved afvik-

ling af jagter, og i Vestjylland er der afholdt fælles kronvildtjagt den 24. januar med naboer omkring Hoverdal.
Der er søgt om bevillig af jagtegnsmidler for i alt kr. 673.805,-, men der var kun kr. 148.414,- til
uddeling. Disse midler blev fordelt således:
Vinderup Jagtforening
Herning Jagtforening
Gludsted Jagtforening
Brodal Jagtforening
Trehøje Flugtskydebane
Højderyggens Skydecenter

15.000 kr. (Renovering klubhus)
35.000 kr. (Renovering klubhus)
20.000 kr. (Vinduer klubhus + varmepumpe)
38.414 kr. (Nyt klubhus)
5.000 kr. (Glasparti ved overdækning)
35.000 kr. (Renovering klubhus)

Knud pointerede, at der kan ikke søges til værdi af egen arbejdskraft, og at der ved ansøgning skal
medsendes et fyldestgørende budget.
Og så stillede han spørgsmål, om hvor mange der kommer på skydebanerne, og som ikke er medlem af Jægerforbundet, men alligevel nyder godt af anlæggene, som Jægerforbundet ofte har ydet
tilskud til etablering af.
Med hensyn til hjortevildtforvaltningen nævnte Knud, at der i kerneområderne igen i år er skudt
mange dyr, men han påpegede også, at jægerhåndværket skal være i orden med hensyn til skudafstande, sikkerhed og skydefærdigheder. Det er vigtigt at gøre opmærksom på ting, som ikke er i
orden, hvis man ser eller oplever noget, der ikke lever op til det gode jægerhåndværk.
Der er mange udfordringer med hjortevildtforvaltningens set med vildtforvaltningsrådets øjne. Som
f.eks. at øge bestanden og sikre en spredning af kronvildtet til nye egne, at sikre en mere etisk jagtudøvelse på kronvildtet og en mere naturlig og dermed ligelig køns- og aldersfordeling af den danske bestand. Bl.a. at øge andelen af ældre hjorte i bestanden (over 8 år).
Knud stillede spørgsmål til forsamlingen, om hvem der bestemmer jagttiderne og gav selv svaret på,
at det er miljøministeren, som får indstillinger og rådgivning fra Vildtforvaltningsrådet, som igen
får indstillinger fra den Nationale Hjortevildtsgruppe (som bl.a. Lars Jensen, vores HB-medlem
også er medlem af). De indstillinger, som ligger til grund for deres videre behandlinger, kommer fra
lokale laug, jægere m.v, som videregiver til Den regionale Hjortevildtsgruppe i henholdsvis Nord-,
Vest- og Midtjylland, inden de sender det videre til den Nationale Hjortevildtsgruppe.
Knud redegjorde for f.eks. Hjortevildtsgruppe Vestjylland og hvilke interessenter, den er sammensat af, og hvilke områder den dækker. Han fremviste endvidere en statistik for afskydninger af
kronvildt i og omkring det gamle Ulfborg Skovdistrikt i perioden fra 2007 til 2012 samt en oversigt
over antallet afskydninger af de forskellige typer kronvildt i og udenfor Klosterheden i perioden
2001 til 2012.
Efter Knud's indlæg kom der endnu engang spørgsmål angående repræsentantskabsmødet fra salen.
Knud kunne atter gentage, at han kunne garantere, at det med ham for kredsformand ALDRIG mere
ville forekomme, at der forud for et repræsentantskabsmøde IKKE blev indkaldt til et møde med
samtlige delegerede fra kredsen, men at han på forhånd havde meldt sin holdning ud til kredsbestyrelsen, som herefter havde mulighed for at kunne orientere deres bagland. Det var i øvrigt en fler-

talsbeslutning på et kredsbestyrelsesmøde forud for repræsentantskabsmødet, at man ikke anså det
for værende nødvendigt at holde et fælles møde inden.
Der kom også en kommentar fra salen, om at man kunne opfordre landmænd til at tage en højere
jagtleje, når der nu med de nye tiltag til oprettelse af markvildtslav ville få mere vildt til afskydning
for jagtlejere.
En kommentar fra en landmand gik på, at man skulle passe på med fra Jægerforbundet ikke at få
ansat en masse fine konsulenter, men bruge de konsulenter, der allerede er tilknyttet landbrugsorganisationerne.
Gåsevildtforvaltning v/Niels Erik Jørgensen
I 2011 indgik DJ og AU en aftale om forsøg med adaptiv forvaltning på kortnæbbet gås. Aftalen er
indgået på baggrund af en international besluttet forvaltningsplan for arten.
Ved adaptiv forvaltning forstås, at arten forvaltes på baggrund af estimeret bestandsniveau fastsat
ud fra ynglepladsernes bæreevne samt økonomiske og økologiske interesser.
Baggrunden for at indgå i et sådant forsøg er, at de fleste bestande af gæs, som overvintrer i Vesteuropa, er steget voldsomt i antal gennem de seneste årtier, og da gæssene i overvejende grad søger
føde på landbrugsarealer, er konflikter med landbrugsinteresser taget kraftigt til.
Konflikterne har hidtil været forsøgt løst ved lokale eller nationale tiltag, hvilket har vist sig både
dyrt og utilstrækkeligt, så internationalt efterlyser man i dag nye veje og midler til at finde helhedsløsninger. Som følge heraf er der indenfor Vandfugleaftalen (African-Eurasian Waterbird Agreement AEWA) under Bonn-konventionen for migrerende arter for første gang i Europa besluttet at
iværksætte internationale handlingsplaner for de arter, der skaber konflikter.
Som tidligere nævnt er Svalbards ynglebestand af kortnæbbet gås, som udenfor ynglesæsonen forekommer i Danmark, Norge, Holland og Belgien, udvalgt som det eksempel til udvikling af denne
nye måde at forvalte en art på. Denne bestand er udvalgt, fordi den indenfor de seneste to årtier har
udviklet sig fra et bestandsniveau på ca. 20.000 individer til 80.000 individer. Desuden er der stigende konflikter med landbrugsinteresser især i Norge og tegn på, at gæssene i stigende omfang har
en ødelæggende effekt på tundravegatationen på Svalbard.
Landene, som huser bestanden (Danmark, Norge, Holland og Belgien), er blevet enige om at forsøge at holde bestanden på et stabilt niveau omkring 60.000 individer. Midlet til at opnå dette er en
optimering og effektiv, fleksibel regulering af jagten i Norge og Danmark, hvor der er jagttid på
arten.
Det er i øvrigt første i europæiske vandfugleforvaltning, at der opereres med et bestandsmål, og at
jagt er et værktøj, som indgår i international naturforvaltning. I planen indarbejdes der procedurer,
som muliggør at regulere jagttrykket op og ned, således at man hermed forhindrer, at bestanden
enten risikerer at bryde sammen eller stiger til et niveau, hvor jagten ikke længere kan følge med
bestandsudviklingen.
Nye jagtmuligheder - under ansvar.

Denne form giver jægerne helt nye muligheder for jagt, men samtidig giver det i høj grad også en
række udfordringer.
Planen går ud på at tilrettelægge jagten således - at selvom der som situationen er p.t., at der skal
skydes flere gæs, end vi hidtil har gjort - samtidig skal sikre, at man ikke skaber så megen jagtlig
forstyrrelse, at gæssene skræmmes bort fra Danmark og Norge. Bliver forstyrrelsen for høj, vil konsekvensen være, at de trækker ned til Holland og Belgien, hvor der ikke er jagttid på gæssene, og
hvor de gør skade på afgrøder om efteråret. Forsøget går derfor ud på at tilrettelægge jagten således,
at gæssene forbliver så længe, der er føderessourcer til rådighed, eller i øvrigt sneen ikke forhindrer
adgangen til den føde, der måtte være.
En anden udfordring, som ligeledes har meget høj prioritet - eller endda højere - i planen er fokus
på anskydninger. Jagten på gæssene skal foregå på en sådan måde, at anskydningerne reduceres.
Dette stiller krav til de danske og norske jægere om at udføre gåsejagten på en ansvarlig og ordentlig måde. Derfor er der i planen udarbejdet tiltag samt indført jagtformer, som giver færrest mulige
anskydninger.
I projektet er der direkte afsat økonomi til at styrke dette mål.
Kræver tæt samarbejde
Til at styrke den internationale plan er der oprettet en international arbejdsgruppe med deltagelse fra
de fire landes ansvarlige forvaltninger, interesseorganisationer og forskere. Endvidere er oprettet
nationale arbejdsgrupper, som skal sikre udførelsen af de aftalte tiltag/overvågning og samtidig sørge for den nødvendige kommunikation.
Koordinator for den internationale plan er Jesper Madsen, Institut for Bioscience, Århus Universitet. Den danske arbejdsgruppe består ligeledes af Jesper Madsen AU, Henrik Lykke Sørensen, Naturstyrelsen, Marco Brodde næstformand for DOF samt Niels Henrik Simonsen, DJ.
Status nu er, at der i øjeblikket er etableret et forsøgsområde ved VSF/Stadil Fjord samt i et område
i Lund Fjord ved Vejlerne. Der er ønske om yderligere forsøgsområde, dette område er endnu ikke
fundet, men der er igangsat et forarbejde for at få klarhed over, om der er opbakning fra lodsejere/jægere i et par potentielle områder.
Sæsonen 2012-13 har været reference år, hvor jægerne i forsøgsområderne har drevet jagten som
tidligere, men dog med den tilføjelse, at antal jagtdage, nedlagte fugle samt patronforbrug skal indberettes.
Fra 2113 til 2016 kører forsøget i fuld skala, hvilket vil sige, at jægerne/lodsejerne lægger en plan
for jagten i forsøgsområdet på en sådan måde, at der på skift altid er en blok i forsøgsområdet, hvor
gæssene har jagtfred. Desuden er det vigtigt, at jægerne ligesom i referenceområdet indberetter
jagtdage, udbytte og patronforbrug.
Aftalen er frivillig, og alle kan udtræde af ordningen med et varsel på 6 måneder, dog tidligst ved
udgangen af igangværende jagtsæson.

Indlæg fra Dansk Ornitologisk Forening v/Egon Østergaard
Egon Østergaard indledte med at fortælle om DOF' planlagte kortlægning af fugle i perioden 2014
til 2017.
Der er i øjeblikket meget fokus på Natura 2000, Naturplan Danmark og fra Natur og Landsbrugskommissionen på, hvad man fremadrettet vil. Der er ingen tvivl om, at der ønskes mere natur og
bedre levevilkår i agerlandet. Og i øjeblikket er der et godt samarbejde mellem DOF, DJ og L & F.
Der er blevet målt på 4 typiske indikatorer på, hvordan tilstanden er i landbruget. Disse arter er
sanglærke, vibe, bynkefugl og den som også Jægerforbundet i øjeblikket beskæftiger sig meget med
nemlig agerhønen. Siden 1970'erne er disse arter gået væsentligt tilbage, hvilket er konstateret via
regelmæssige punkttællinger gennem årene.
Det er så også bevist, at blot man laver de såkaldt lærkepletter, som kun behøver at være ca. 15-16
m² pr. hektar, så har det en positiv påvirkning for fuglene. Der må dog max være 10% lærkepletter
på en mark, uden at landmanden bliver trukket i hektarstøtte. Og det gælder naturligvis ikke kun for
fuglevildtet, men det man kalder "halvnatur" som er en sammenhæng mellem udyrkede arealer i
agerlandet, har også en gavnlig effekt for markvildt.
Egon Østergaard omtalte også samarbejdet med Danmarks Jægerforbund i 1990'erne med oprettelse
af reservater for bl.a. fuglevildt. Trods en del modstand mod reservaterne i lokale egne, har det dog
vist sig, at det ikke har betydet mindre jagt for jægerne, men derimod et stigende antal nedlagte gæs,
hvor imod antallet af nedlagte ænder er uændret. Det beviser, at naturbeskyttelse og jagt fint kan gå
i tråd sammen.
Omkring samarbejdet mellem DOF og DJ så nævnte Egon Østergaard, at skarv og rovfugle jo altid
kan og har kunnet give anledning til en god diskussion, men de er totalt fredede, og det forventes
der ingen ændringer på. Indtil 2000 var der en faldende bestand af musvåger, men nu er bestanden
igen stigende. Derimod er bestanden af duehøg halveret i løbet af kort tid.
Han nævnte også, at i de områder, hvor der er et stort opdræt og udsætning af fasaner, ser man ofte
en relativ stor tilbagegang i rovfuglene og stillede derefter spørgsmålet, om der kunne være en
sammenhæng?
Fund af kongeørn, havørn og rød glente, som har været forgiftet med carbofuron blev også nævnt
ligesom samarbejde omkring benyttelse af rekreative områder og andre natur-aktiviteter ikke nødvendigvis er til gavn for vore vandfugle.
Til gengæld var Egon Østergaard godt tilfreds med Jægerforbundets nye tiltag omkring indførelse
af en ændret jagtprøve med et bedre artskendskab ud fra forskellige fotos frem for standardbilleder
eller tegninger, som man kunne lære sig udenad.
Fra salen blev der spurgt, om der er lavet undersøgelser på, hvor stor betydning lærkepletter og barjordsstriber har. Der blev ligeledes stillet spørgsmål ved, hvor gamle tallene, der blev præsenteret
var, og om der stadig er tilbagegang i rovfuglene.

Der blev spurgt, om DOF ligger faglige biologiske overvejelser til grund for fastsættelse af jagttider, hvortil Østergaard svarede nej for rovfuglenes vedkommende, og at der er udfordringer med
hensyn til f.eks. gæs uden at komme nærmere ind på hvilke.
Der blev fra salen gjort opmærksom på, at skarven æder al lakseyngel i vestvendte vandløb, hvortil
der blev svaret, at der kan være problemer på enkelte lokale steder.
På spørgsmål om, hvorfor man ikke fik lov til anvende den norske kragefælde, som først blev godkendt i arbejdsgruppen nedsat af VF, idet den overholdt kriterierne for fælder, som udvalget var
blevet enige om, men senere underkendt af DOF, som også sad med i udvalget, blev der svaret, at
DOF generelt ikke er tilhængere af fældefangst.
Kredsens regnskab v/afgående kasserer Stig Jessen
Den afgående kasserer Stig Jessen kunne berette, at Danmarks Jægerforbund drives som en virksomhed med god styring af budget og økonomi, hvilket set fra hans post var godt for noget og skidt
for noget andet.
Ulempen består i, at der skal være meget stram styring af de bilag, som kommer til kredskassereren
med angivelse af f.eks. registreringsnumre for anvendte køretøjer til kørsel til de pågældende arrangementer, men det kan godt være vanskeligt at få folk "opdraget" til at overholde disse regler, som
hovedforbundet vil have overholdt.
Han nævnte også, at kreds 2 nærmest måtte være "Danmarksmester" i ikke at bruge for mange penge, da vi kun havde brugt ca. kr. 130.000,- og dermed kunne sende godt 150.000,- retur til forbundet
af det bloktilskud, som hver kreds har til rådighed. Han stillede så samtidig spørgsmålet, om det er,
fordi vi her i kredsen er gode til at få vores arrangementer til at give overskud, eller om det tværtimod er, fordi vi ingen arrangementer afvikler. Det var nok en kombination af begge dele, da f.eks.
hundearbejdet havde givet et mindre overskud og riffelskydningen et mindre underskud, men at der
for kursus- og læplantningsudvalg samt Friluftsrådet slet ingen aktiviteter havde været i 2012.
Stig sluttede af med at takke kredsen for samarbejdet i det forgangne år, men også samtidig til at
opfordre alle menige medlemmer til at brokke sig mindre over bl.a. de ting, der blev krævet fra hovedforbundets side med hensyn til regnskab og bilag, da det udelukkende er frivillige ildsjæle, som
bruger deres fritid på frivilligt arbejde til fremme for gode arrangementer og socialt samvær mellem
jægere.
Bjørn Jensen efterlyste et trykt regnskab til omdeling ved bordene, da kvalitet på overheaden ikke
var speciel læsevenlig fra salen. Regnskabet vil blive lagt ud på www.kreds2.dk.
Riffelkoordinator v/Torben Sørensen
Torben Sørensen startede ud med at opfordre kredsen til at tage med ejerskab over deres koordinatorer for dermed at få et bedre og tættere samarbejde.
Han oplyste, at vi er den kreds, der har flest riffelskydebanen, hjortebaner og feltskydebanen. Der
gøres en stor indsats i lokalforeningerne for at få folk ud at træne på disse baner, og generelt kommer der også flere og flere og træner. Han roste de foreninger, som afholder disse aktiviteter og
opfordrede alle til at skyde på godkendte baner frem for på marken derhjemme af hensyn til forsikringsdækning.

Udtagelsesskydning til forbundsmesterskabet i 2012 blev udført i samarbejde med kreds 3. Udtagelsesskydningen for 2013 afholdes søndag den 23. juni i Ulfborg. Der skydes i mester-, veteran-, dame- og jægerrække. Antallet af skytter, der kvalificerer sig til forbundsmesterskaberne er min. 24
pr. kreds, d.v.s. 48 for kreds 1 og 2.
På nettet kan man læse mere om feltskydningsreglementets nye regler fra 2013 samt se, at sidste
tilmelding er den 30. april. Torben opfordrede flere fra kredsen til at deltage.
Selve forbundsmesterskabet i 2012 blev afviklet på Skyttecenter Ulborg. Det blev planlagt og gennemført med stor støtte fra hjælpere i kreds 2. Vores skytter klarede sig generelt fin, og der er mange potentielle emner i vores kreds. Der blev ligeledes rettet en stor tak til Vestjydsk Blæserlaug i
Holstebro for deres velvillighed til at stille op ved sådanne arrangementer.
Forbundsmesterskabet afvikles den 15. september 2013 på Ulfborg Skyttecenter.
Udtagelsesskydning til Nordisk Mesterskab blev afviklet på Risbjerg banen i Brande, og selve
skydningen blev afholdt i Finland. Også fra kreds 2 var der deltagere, og de klarede sig flot. Udtagelsesskydningen til mesterskabet bliver afviklet på Skydecentret i Ørre den 1. og 2. juni, og mesterskabet afholdes i Norge. Nordisk mesterskab består af skydning til løbende elg, rådyr, sporting
og nordisk trap.
Der blev i 2012 afholdt 6 riffelprøver i kredsen, og dumpeprocenter ligger på ca. 25%. Der afholdes
også 6 prøver i 2013. Riffelprøvesagkyndig Ove Nielsen, Skive har valgt at trække sig i år, og ny
sagkyndig på banen i Hem er Kjeld Kristiansen, Højslev. Der blev rettet en stor tak til Ove for hans
store og mangeårige indsats.
Torben oplyste, at der blandt de riffelprøvesagkyndige har været stor frustration over den nye jagtportal med NEM-ID tilmelding, men at der nu vist var ved at være lys forude. Han opfordrede til at
få trænet noget mere, inden man går til prøve.
Den nye riffelinstruktør-uddannelse skulle have været godkendt i riffeludvalget uge 7, men blev det
ikke. Seneste melding er, at den skulle være klar ca. 3 uger senere. Der vil først blive iværksat efteruddannelseskurser, når riffelinstruktøruddannelserne er på plads og godt i gang.
Forbundet har indgået en aftale med Foreningen af Danske Buejægere (FADB) om et samarbejde,
og der er nu en repræsentant for dem med i riffeludvalget. Der er faktisk en del buelaug og foreninger i vores kreds. Torben takkede buejægerne, som lavede demonstration af buejagt ved
begge feltskydninger i Ulfborg og opfordrede folk til at kontakte buejægere, da de gerne vil ud og
vise deres udstyr og kunnen frem.
Torben har været med til at få etableret veterinærkurser rundt om i lokalforeningerne i kreds 2. Den
første blev afholdt i november 2012, og der er nu gennemført eller booket ca. 30 kurser i alt. Marian
Cûrell fra DTU veterinærinstituttet har været en rigtig dygtig underviser på kurset, og det har kunnet lade sig gøre at gennemføre til en fornuftig pris for deltagerne, men hvor lokalforeningerne samtidig også har kunnet skaffe et mindre overskud til sig selv. Torben udtrykte ønske om, at det bliver
angivet på jagttegnet, såfremt man har bestået kurset.

Torben Sørensen har meddelt kredsen, at han trækker sig fra posten som riffelkoordinator med
virkning fra afholdelse af kredsmødet. Han sluttede af med at takke alle de aktører, han havde haft
samarbejde med og hjælp af i årets løb og de positive tilbagemeldinger, han har fået på de aktiviteter, han har igangsat.
Jagthorn v/(Jesper Bromerholm) - Knud Pedersen
Det har været muligt i 2012 at indsende jagtsignaler til Jagthornsudvalget med det formål at udvide
og forny repertoiret af signaler yderligere sammen med de signaler, man kender i dag. Disse nykomponerede signaler vil, hvis de blive godkendt, blive optaget, hvis tilladelse til dette gives af
komponisten. De vil blive brugt i forbindelse med duelighedsprøverne fremadrettet på det sværhedsniveau, de bliver vurderet til.
I 2013 afholdes der duelighedsprøve i kreds 2, hvor kreds 1 og 2 samarbejder om at afholde prøven
den 6. april 2013 på Skive Seminarium, og der forventes ca. 105 blæsere fordelt på solo- og gruppeblæsere.
I 2013 vil forbundsmesterskabet blive afholdt på Nibe Landsbrugsskole. Noder og stykket kan hører
og ses på hjemmesiden under aktiviteten "jagthorn til mesterrækkerne".
Der vil fra forbundsmesterskabet 2013 blive indført en sværhedsgrads stigning ved mesterskabet,
således at signalerne til B-rækken vil blive sølv-signalerne og for A- og mester-rækken vil det blive
guld-signalerne som de obligatoriske udtrukne signaler.
Der er ved at blive lavet et nyt design på medaljerne til forbundsmesterskabet i 2013, så der bliver
mulighed for at benytte disse som remfæstelser/medaljer.
Det planlagte EM i Horsens 2012 blev desværre aflyst på grund af manglende tilmelding, især fra
udenlandske blæsere og grupper.
I 2013 arbejdes der i Jagthornsudvalget frem imod 2020:
o Bredden af blæsere, det vil sige nye blæsere i foreningerne
o Instruktører
o Profilering, der arbejdes med artikler og reklamer
o Videreførte traditioner
o Samspil mellem grupperne
2014-2015:
o Afholdes kursus for jagthornsinstruktører
o Hvis man ønsker at afholde duelighedsprøve i kreds 2, kan Jesper Bromerholm kontaktes
o Forbundsmesterskabet 2014, 3 henvendelser undersøges i øjeblikket
Frivillig Jagtprøve v/Bjarne Simonsen
I kreds 2 blev der i 2012 afholdt 5 prøver i Skjern, Holstebro, Gjellerup, Salling og Nr. Snede med i
alt 222 deltagere. Heraf bestod 124, og det betyder, at vi i kreds 2 har den højeste beståelsesprocent
på landsplan med 56%.
Der mangler dog stadig efter 2 år en prøveleder i Viborg, og man håber, at der vil komme en ny til
2014.

Bjarne Simonsen opfordrede jagttegnsunderviserne i kreds 2 til at gå aktivt ind for, at alle jagttegnsaspiranter kommer til den frivillige jagtprøve, hvor de kommer gennem hele prøven, uanset om de
dumper undervejs. På den måde kan de få rettet de småfejl, de laver ved den frivillige prøve og
dermed have bedre chancer for at bestå den obligatoriske jagtprøve.
Der er nogle jagttegnsundervisere, som sammen med kursusgebyret opkræver gebyr for den frivillige prøve, og Bjarne Simonsen opfordrede til, at alle gør det samme, så aspiranterne bliver bedre
klædt på til den rigtige prøve.
Der vil også i 2013 være 5 prøvesteder i kreds 2. Lørdag den 6. april i Holstebro Skydecenter, søndag den 7. april på Salling Jagtforenings skydebane, lørdag den 13. april på Gjellerup Skydebane og
på Højderyggens Skydecenter samme dag samt søndag den 14. april på Skjerns Flugtskydningsbane.
Bjarne Simonsen har valgt at stoppe som koordinator for den frivillige jagtprøve og sluttede af med
at takke prøvelederne for det gode samarbejde, han havde haft med dem gennem årene.
Vildtplejerådgiver v/Jens Lambæk
Jens Lambæk fortalte om den historiske mulighed, vi nu har for virkelig at gøre noget for markvildtet, da det er skrevet ind i regeringsgrundlaget, og der dermed er meget fokus på det fra mange organisationers side.
Man har gennem flere gennemførte projekter. Bl.a. har projekter på Kalø, Søvsø Agerhønselaug og
Interreg projektet skabt en stor erfaring omkring grundlæggelse af frivillige markvildtslav med deltagelse af landmænd, jægere og lodsejere, og det er nu planen man i samarbejde med Naturstyrelsen
vil danne markvildtslav og lave praktiske plejetiltag.
P.t. er der bevilliget ca. 2 millioner fra Naturstyrelsen til ansættelse af markvildtskoordinatorer, og
målet er i første omgang at etablere 20 lav i 2013, og inden udgangen af 2014 håber man at kunne
nå op på 100 lav på landsbasis.
Jens Lambæk gav eksempler på, hvilke barrierer der kunne være forbundet med etableringen, da det
typisk involverer flere interessegrupper, men gav også en mængde eksempler for fordele for de pågældende interessenter ved at gå med i sådanne projekter.
Lavene skal typisk bygge på frivillig arbejdskraft og ildsjæle til at drive værket, men med professionel rådgivning fra Danmarks Jægerforbunds lokale vildtplejerådgivere, som man forventer at have
ansat 7-10 af i løbet af perioden. Den overordnede ledelse og styring af arbejdet med markvildtet
skal ske gennem en projektorganisation med en national markvildtsgruppe bestående at Naturstyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, NaturErhvervstyrelsen, DOF, Friluftsrådet og Danmarks Jægerforbund.
Der vil i hele forløbet i perioden 2013-2017 blive foretaget en løbende evaluering med hensyn til
biologiske og antropologiske elementer i projektet.

Mårhundeforvaltning v/Jan B. Rasmussen
Projektet har siden starten indfanget og fremsendt 168 individer til DMU. Der er sikre observationer
og fangst, som er registreret i "rovbasen", og p.t. er der 18 aktive individer med GPS/VHS sendere.
Alle Judas-dyr er vaccineret mod hundesyge. Der er også forebyggende udsat 2 Judas-mårhunde på
Fyn, selvom der endnu ikke er observeret vilde mårhunde der. Man er også i gang med at træne
"stillende" hunde til brug for mårhunde-reguleringen. Jan B. Rasmussen viste et Danmarkskort,
hvorpå man kunne se, hvor Judas-dyrene befandt sig netop nu.
Fremadrettet vil der fortsat blive opsporet og vaccineret Judas-dyr. I øjeblikket er brunsten ved at
være på retur, og derfor bliver mårhundene mere fødesøgende. Der oprettes baitpladsen i nærheden
af mulige par, og der føres tilsyn med gravkomplekser og baitpladser bl.a. med vildtkameraer.
Jan nævnte mulighederne for fangst af mårhunde. De må skydes indenfor jagtsæsonen, som er fra 1.
september til 31. januar, og der må drives grav-, driv- og standjagt på dem. Regulering med skydevåben og fælder må foretages hele året, men kun med tilladelse fra grundejer/lodsejer. Som noget
nyt må fælder nu også tilses via MMS kamera.
Der findes i øjeblikket 4 godkendte mårhundereguleringsjægere i kreds 2. Niels Erik Jørgensen,
Ringkøbing-Skjern, Holstebro Vest og Lemvig kommuner, Klaus Bo Knudsen, som dækker Herning og Ringkøbing-Skjern Vest kommuner, Jan B. Rasmussen, Holstebro Øst, Struer og Skive
kommuner samt Knud Erik Jensen, som tager sig af Viborg og Ikast-Brande kommuner.
Jan påpegede, at der er 3 vigtige budskaber i vores mårhunderegulering:
Jægerne er nogle af de vigtigste naturforvaltere
Jægerne yder en stor samfundsmæssig værdi
Jægerne formår og forstår at regulere og forvalte naturen
Og så skal man huske på, at godt reguleringsarbejde kræver samarbejde!
Webkoordinator v/Lars Pultz Knudsen
Lars Pultz indledte med at fortælle, at der havde været store tekniske udfordringer med at få konverteret den gamle hjemmeside til den ny og samtidig at skulle holde begge ajourført, men det ser nu
ud til at fungere rimeligt med den nye hjemmeside. Han opfordrede folk til at genindsende materiale, man ønsker sat på hjemmesiden, men ikke mener at kunne finde, da noget desværre har kunnet
gå tabt i overgangsfasen.
Valg af fagkoordinatorer
Kurt Gravgaard, Skive stopper som kursuskoordinator, og der skal derfor findes en ny.
Kirstein Henriksen har overtaget koordineringen af hundeprøverne indtil videre efter Kristian Møller, som stopper som hundekoordinator p.g.a. sygdom. Der skal findes en ny på længer sigt.
Riffelkoordinator Torben Sørensen stopper ligeledes efter at have været på posten i 1 år. Også her
søges ny.
Koordinator for frivillige jagtprøver Bjarne Simonsen stopper efter mange år som koordinator. Her
er allerede fundet en ny, nemlig Gregers Frederiksen fra Skive.

Koordinator for hornblæserne Jesper Bromerholm fortsætter på posten, mens web-master Lars Pultz
Knudsen forsøger at finde hjælpere til posten til aflastning i det daglige arbejde.
Koordinator for nyjægere er sat på stand by, da man ikke har kunnet finde en.
Øvrige poster uændret.
Valg af delegerede til repræsentantskabsmødet 2013
Bjarne From præsenterede en liste med de delegerede der fra JKF'erne i kredsen er indstillet til at
deltage i repræsentantskabsmødet i juni 2013.
Der er indstillet 12 delegerede fra Viborg, 10 fra Holstebro, 10 fra Ringkøbing-Skjern, 9 fra Herning, 6 fra Ikast-Brande, 2 fra Struer, 3 fra Lemvig og 5 fra Skive samt Knud Pedersen, Lars Jensen
og Kirstein Henriksen. Alle blev godkendt af forsamlingen.
Uddeling af Naturpris v/Jytte Pårup
Der er blevet nye regler for uddeling af Jægerforbundets Naturpris. Fremadrettet skal der indstilles
til kredsen, som har nedsat et bedømmelsesudvalg, som for kreds 2's vedkommende bestod af naturformidler Jytte Pårup samt Jan B. Rasmussen, JKF Skive og Flemming Overgaard, JKF IkastBrande. Vinderen i hver kreds får 1.000,- og bliver efterfølgende indstillet til Naturprisen for hele
Danmark. Den endelige vinder udnævnes på Jægerforbundets repræsentantskabsmøde i juni i Odense.
Der var indstillet flg. 5 forslag:
Bjarne Bitsch, Stoholm
Lem Sogns Jagtforening v/Per Greve Sørensen
Gitte og Klaus Bo Knudsen, Nr. Vium ved Videbæk
Ejvind Andreasen, Ejstrupholm
Steen Andersen samt Erik & Søren Grydgaard, Klejtrup
Jytte Pårup gav en beskrivelse af samtlige projekter, som alle var af rigtig fin karakter, men der
kunne kun være en vinder. Vinderen blev Steen Andersen, som sammen med sine naboer Erik og
Søren Grydgaard, på ca. 60 hektar havde lavet en masse skove, ferske enge, alm. mose, vandhuller
og ca. 18 ha. landbrugsjord med en masse tiltag for vildt og fauna. Jytte Pårup kom med en meget
fyldestgørende begrundelse for, at det var netop dette projekt, som blev vinder af kredsen naturpris.
Hun sluttede af med at ønske dem alle 3 held og lykke i den nationale konkurrence.
Frokost
Der blev herefter holdt 1 times frokostpause.
Beretning fra Hovedbestyrelsen v/Claus Lind Christensen, Lars Jensen og Michael Stevns
Claus Lind startede med at fortælle om Jægerforbundets projekt med hensyn til dannelse af markvildtslav, at man nu havde fået bevilliget de første 2 millioner til projektet, men at man efterfølgende skal ud og skaffe ca. 20 millioner mere til de næste år. Det kræver samtidig et intensivt samarbejde med de øvrige organisationer.

Han fortsatte med at fortælle om de nye jagtprøver, som man arbejder ihærdigt på. Der kommer nyt
billedmateriale - hovedsagligt med hensyn til artskendskab, så man ikke kan genkende billeder og
lære udenad. Der vil komme mere fokus på praktiske opgaver frem for f.eks. detaljeret tekniske
kendskab til opbygning af våben. Efter man har bestået teoretisk og praktisk prøve og erhvervet sit
jagttegn, skal man efterfølgende aflægge en skydeprøve, hvor man skal ramme min. 6 duer i 18
skud for at måtte gå på jagt. Som noget nyt vil Danmarks Jægerforbund nu selv til at udgive lærebogsmaterialer, som også vil blive opdateret, således at der kan vælges mellem flere indlæringsformer. Der skal naturligvis uddannes jagttegnsundervisere og efteruddannes eksisterende. Man forventer, at lærebog og efteruddannelse af jagttegnsundervisere vil være klar primo oktober.
Der er fuld gang i jagttidsforhandlingerne, og i øjeblikket er man i gang med at tale om arter. De
endelige aftaler omkring jagttider forventes at blive underskrevet i Vildtforvaltningsrådet i september 2013, men Claus Lind anslog, at der skal min. 3 møder mere til, inden der opnås enighed. Han
kunne endvidere oplyse, at resultatet af dueundersøgelsen nu foreligger.
Med hensyn til regulering er der et rigtigt godt samarbejde med nogle kommuner, og i andre fungerer det knap så godt, men det er vigtigt med mere uddannelse og at geare den faglige indsats. Aftalen med Naturstyrelsen angående regulering af mårhunde udløber i august 2013.
Vildtforvaltningen i Jægerforbundet opdeles, således at det fremadrettet går mere på habitater frem
for arter. Markvildt hører således under agerland, hjortevildt under skov, og trækvildt under enge og
vådområder.
Den fremtidige samarbejdsaftale med Naturstyrelsen vil blive offentliggjort på Jægerforbundets
hjemmeside, således at man kan se aftaler om driftsopgaver, projektsamarbejde og øvrige frivillige
aktiviteter.
Medlemstallet for ordinære medlemmer falder i øjeblikket, mens antallet af senior- og æresmedlemmer stiger, hvilket i praksis betyder, at det samlede medlemskontingent falder. Claus Lind efterlyste gode ideer til, hvordan de enkelte medlemskategorier kan forenkles. Der var spørgsmål til, om
man burde lovliggøre såkaldte "skuffemedlemmer", og han påpegede ligeledes, at Jægerforbundet
generelt nok ikke er dygtig nok til at fortælle medlemmerne, hvad de får for deres kontingent.
Af nye initiativer nævnte Claus Lind en samling af skytteorganisationer, våbensamlere, våbenhandlere og våbenproducenter i en fælles våbenorganisation.
Det er ligeledes et mål at styrke og udvikle JKF-organisationen ved hjælp at bl.a. kurser for tillidsmænd. Det finder således et kursus sted på Kalø i weekenden den 5.-6. april. Der bliver også ydet
administrativ backup fra hovedforbundet i det omfang, det er nødvendigt.
Der arbejdes på en ny strategi for Jægerforbundet, som skal være gældende for 2013-2017, og som
forventes vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni i år. Strategien skal indeholde jægerforbundets
mission, vision og strategiske målsætninger.
Michael Stevns fortsatte med at fortælle, at det bl.a. er et mål at øge uddannelsesniveauet hos de
danske jægere og lave en mere effektiv og vedkommende kommunikation mellem dem og jægerforbundets top.

Man har i hans tid som direktør forsøgt at lave en ny forenklet administrativ organisation, hvilket
har medført nogle omrokeringer og ændrede stillingsbeskrivelser, men han indrømmede også, at
Jægerforbundet har været igennem en turbulent tid. Det skulle nu være delt således, at politik og
organisation er samlet, ligesom rådgivning og uddannelse, og man har en kommunikationsafdeling.
Regnskabet for 2012 er endnu ikke revideret, men iflg. Michael Stevns ser det ud til at blive et fornuftigt resultat, men trods alt mindre en budgetteret p.g.a. diverse fratrædelsesgodtgørelser. Der er
blevet foretaget forskellige tiltag med hensyn til økonomien. Blandt andet får man nu hurtigere månedsresultater frem, hvilket bevirker, at man kan føre en mere stram budgetkontrol, få en bedre likviditetsstyring og værdisikring af forbundets egenkapital, og et tættere samarbejde mellem kredskasserer og økonomifunktionen.
Lars Jensen tog over og informerede om, at projektet domicil giver en hel del store udfordringer i
øjeblikket. Der er møde ca. 1 gang om måneden møde i domiciludvalget, som består af Jens Bjørn,
Henrik Frost, Claus Lind, Michael Stevns, Rune Havgaard Sørensen og ham selv. Her forsøger man
at finde ud af, hvad man skal eller gerne vil have. Man ønsker et videnscenter samlet ét sted, et moderne arbejdsmiljø og gode faciliteter - gerne beliggende langs motorvejen mellem Sorø og Odense
eller motorvejen mellem Odense og Horsens eller alternativt Kalø. Samtidig er valget naturligvis
betinget af økonomisk ansvarlighed. Der arbejdes på udvælgelsesperioden at finde en fair og ordentlig overgangsperiode for alle medarbejdere.
Lars nævnte ganske kort ulvens tilbagevenden til den danske natur, og da den er omfattet af det europæiske habitatsdirektiv, er den fredet. Han henviste i øvrigt til Jægerforbundets eget natursyn.
Lars rettede en tak til administrationen for den store indsats, der gøres fra deres side for at få tingene til at fungere. Han nævnte også, at der stadig er store udfordringer med hensyn til medlemsregistreringen.
Han nævnte også, at der helt tydeligt var stor respekt omkring Claus Lind's store indsats og gode
samarbejdsvilje fra de øvrige organisationers side.
Michael Stevns havde på kort tid allerede stor indsigt i Jægerforbundets arbejde og fået gennemført
en organisationsændring, som man havde store forventninger til. Han sluttede af med at takke alle
samarbejdspartnere i Jægerforbundet for det gode samarbejde.
Fra salen kom der efterfølgende spørgsmål til de 3 herrers indlæg. Bl.a. hvilken hensigt der er med
at etablere en våbenorganisation, om der ikke ville kunne blive råd til at aflønne minkreguleringskorpset med kørselspenge og ros til Claus Lind's forhandlingsevne og -vilje.
Der blev også stillet spørgsmål til, om det var muligt at ændre telefontiden i Jægerforbundet, da de
folk, der skal ringe derover, også selv har et arbejde at passe og ikke kan bruge arbejdstiden til at
ringe i.
Ny struktur i Naturstyrelsen v/Ole Daugaard
Ole Daugaard fortalte om den nye struktur, der er indført i Naturstyrelsen. Der er flyttet en masse
opgaver centralt til København, bl.a. arbejdet med sæl, skarv og markvildtsforvaltning. Lokalt er
der 18 enheder, som stadig hver har deres egen vildtkonsulent, mens andre opgaver bliver centeret
på i alt 9 enheder.

Blåvandshuk behandler f.eks. ansøgninger om regulering, mens jagtprøver og kontakten til jagttegnslærerne stadig varetages direkte af Naturstyrelsen. De forskellige enheder afholder også møder
i Jægerforum, som fortsætter alle 18 steder.
Fra salen kom der efterfølgende kritik af, at det er blevet meget vanskeligt at finde information om,
hvor der afholdes jagtprøver, og vedkommende havde først for ganske nyligt fundet ud af, at prøven
i Kvols er blevet nedlagt.
Håndtering af våbenloven v/Frits Damgaard
Man havde valgt at invitere anklager Frits Damgaard fra Holstebro med til kredsmødet for at fortælle om våbenloven og for at give mødedeltagerne mulighed for at stille specifikke spørgsmål direkte
til ham.
Frits Damgaard kunne fortælle, at der bliver flere og flere lovovertrædelser indenfor jagt. Der bliver
bl.a. skudt en del mellemhjorte.
Han gav en del henvisninger til paragraffer i loven, hvor man selv kunne læse om, hvordan man
gebærder sig i givne jagtmæssige situationer.
Der var rigtig god spørgelyst fra salen, og mange fik svar på deres spørgsmål eller fik henvisning
til, hvor man kunne søge yderligere oplysninger. Er man i tvivl om noget, kan man altid kontakte
politiet.
Eventuelt
Der blev fra salen spurgt om, hvornår lokalforeningerne kunne forvente at modtage kontingenterne
fra jægerforbundet. Hertil blev der svaret, at de ville komme i den efterfølgende uge.
Der var bl.a. kommentar til prisen for direktørens og formandens fratrædelse, og spørgsmål "om
sandheden ville have kostet 10 millioner eller deromkring?"
Da regnskabet ikke var blevet trykt og omdelt under punktet regnskab, blev det foreslået, at det bliver lagt ud på kredsens hjemmeside, så man kan se det der. Kredsen tog forslaget til efterretning.
Da det var blevet et rigtigt kraftigt snevejr, som ikke var rart at køre hjem i - og som Bjarne From
kommenterede - ville være værst for dem, der skulle vestpå, blev mødet afsluttet kl. 16.
Bjarne From takkede for god ro og orden, og Knud Pedersen sluttede af med at takke Bjarne From
for god og kyndig styring.
Referent
Linda Nielsen

