
Kredsbestyrelsesmøde den 29. august 2013 i Holstebro 
 
Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk,  
Hans Jørgen Dahl, Johnny Faurskov Rasmussen, Lars Pultz Knudsen & Linda Nielsen. 
 
Afbud: Vagn Olesen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden kommentarer.  
 
2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 14. maj 2013 
Underskrevet uden kommentarer. Referatet fra 20. februar ligeledes underskrevet, da sekretæren 
havde glemt originalen på mødet den 14. maj. 
 
3.  Indkommen post  
Knud har været ude at finde hjælpere til jagtfeltskydning søndag den 15. september. Der er ca. 30 
hjælpere til de ca. 225-250, som skal skyde. Der skydes både i jæger, mester, veteran og dameklas-
sen.  
 
Der er en mulig kandidat til posten som riffelkoordinator. Knud skal tale med ham omkring den 15. 
september igen.  
 
Med hensyn til udtagelsesskydningen næste år laver Per Greve skiver og sørger for hjælpere mod 
selv at kunne bruge banerne.  
 
Oplæg til nye jagttider: Se udsendt nyhedsbrev fra Jægerforbundet. Oplægget kan misforstås, speci-
elt med hensyn til dåvildt, da den gamle version kommer frem på Naturstyrelsens hjemmeside.  
 
På kreds 2's hjemmeside kan man følge link til Jægerforbundet, og her kan ses oplæg for kronvildt 
og dåvildt. Kun sidstnævnte er ændret.  
 
Lars gennemgik oplægget til de nye jagttider. Fasanhønen er et ønske fra østdanmark og måge er et 
krav/ønske fra DN og DOF.  
 
Punktet omkring ræv (1. juni til februar) kan misforstås, men tiden er afhængig af §4 stk. 1-3 og §5 
stk. 1 i reguleringsloven. Det vil kun blive angivet i reguleringsloven og ikke i selve jagttiderne.  
 
Resultatet af møderne med de involverede parter er det oplæg, der sendes ind til Vildtforvaltnings-
rådet. Det skal herefter vedtages af Miljøministeren. Oplægget er endnu ikke vedtaget. Oplægget er 
naturligvis et kompromis indgået af de involverede parter, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at 
Jægerforbundet er enig i alle forslag.  
 
Claus Lind har haft et indlæg på Netnatur's hjemmeside angående råvildtsygen på Fyn. Der er dis-
kussion om, hvorvidt gyllen fra svin indeholder kobber, som kunne være årsagen til sygdommene. 
Der er stillet spørgsmål angående validiteten af de udarbejdede rapporter, og der vil blive set sagen 
igen. Rapporterne ligger på Naturstyrelsens hjemmeside.  
 



Jan efterlyste overfor Lars information ud til menige medlemmer om, at Jægerforbundet arbejder på 
sagen i øjeblikket.  
 
Kalle Mikkelsen er udnævnt som ny koordinator for bueskytterne, som i dag er under riffelskydning, 
men iflg. Lars J. på længere sigt vil få deres eget udvalg.   
 
4. Beretning fra hovedbestyrelsen (Lars Jensen) 
Der er udkommet dagsorden for det næste hovedbestyrelsesmøde i uge 36. Hovedforbundet ønsker 
en gammel regel om, at kredse og JKF'er skal have deres forretningsorden (vedtægter) godkendt af 
hovedforbundet ophævet. Denne regel har været gældende siden 2011.  
 
Der eksisterer dog i dag lokale jagtforeninger, der har mere vidtgående foreningsvedtægter end ho-
vedforbundet, hvilket i princippet ikke burde kunne finde sted. F.eks. fænomenet "skuffe-
medlemmer" udenom om Jægerforbundet, men som direkte medlemmer af lokale foreninger.  
 
Med hensyn til det nye undervisningsmateriale for jagttegnskursister, så følger alt planen om, at bo-
gen skal udkomme i november 2013.  
 
Jægerforbundet er blevet rådgivere for Forsvaret i jagtmæssige spørgsmål. Forsvarets jagter er ble-
vet lejet ud nu, men der er mange begrænsninger med hensyn til antal jagter, og hvad der må skydes. 
Der er stor forskel på, hvilke priser jagterne rundt omkring er lejet ud til.  
 
Der blev tidligere på året udsendt mail til alle JKF'erne angående tilbagemeldinger på, hvem og 
hvor meget de militære skydebaner blev anvendt af Jægerforbundets medlemmer. Der er ingen til-
bagemeldinger kommet.  
 
Der er blevet lavet aftale med Vejdirektoratet om at monitere fauna-overgange og passager.  
 
Der er en udvælgelsesproces i gang med hensyn til Jægerforbundets nye domicil. Der forventes af-
holdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i december 2013 i stedet for det sædvanlige JKF 
formandsmøde. Lars' vurdering er, at det går godt med udvælgelsesprocessen, og der er blevet lavet 
gode tryghedsaftaler med de ansatte, hvis de ikke ønsker at flytte med til det nye domicil.  
 
5. Kredsens økonomi (Jan B. Rasmussen) 
Med hensyn til kredsmødet i Viborg er de foreløbige omkostninger, som kredsen betaler, kr. 
18.000,-, men der er endnu en del deltagere, som ikke har afregnet kørsel fra mødet. Der var diskus-
sion om, hvorvidt kredsen kunne betale lejen af lokalerne separat, således at selve forplejningsdelen 
vil blive mindre pr. person. Der blev stillet spørgsmål til, om de øvrige kredse kan holde sig inden 
for de 175,- kr., når de afholder kredsmøde.  
 
Henriette fra Jægerforbundet havde lovet at lave et regnskab, som kunne lægges på hjemmesiden, 
men iflg. Jan er det kun udskrifter af kontokort, og det giver ingen mening at lægge det ud, da det 
ikke er et regnskab. Lars oplyste, at han tidligere selv opstillede posterne i regnskabet, hvilket Jan 
også selv vil gøre fremadrettet.  
 
Jan har d.d. ikke modtaget budgetopfølgning/regnskab for 2 kvartal fra Jægerforbundet.  
 



6. Evaluering af Landskuet 
Knud efterlyser nye tiltag - evt. nye måder at arrangere indholdet på standen og i teltet, så der bliver 
lidt mere liv. Som noget nyt i år var der knivmagere, der var sået foderstriber i jorden omkring stan-
den, men også sået vildtblandinger i baljer, en konservator havde nogle udstoppede dyr og skind 
med, og der var også bueskydning, man kunne få lov til at prøve. Der var stor tilfredshed både fra 
bueskytter og publikums side med dette tiltag.  
 
Der blev  stillet spørgsmål ved, om vi bruger kredsens penge rigtigt ved at lave sådanne udstillinger 
og modspørgsmål om, hvordan det vil opfattes, hvis vi pludselig ikke er tilstede på Landskuet?  
 
Flemming, som er medlem af vildtafsætningsudvalget, vil undersøge, om vi evt. kan lave nogle 
vildtretter.  F.eks om Årets vildtret kan laves og serveres næste år og herefter lægges ud som op-
skrift på nettet, uden vi får problemer med ophavsret m.v. Flemming kommer med forslag.  
 
I år var der ikke ret megen kommunikation mellem de folk, der grillede og serverede smagsprøver, 
og det publikum, der fik smagsprøver. Her kunne godt sættes flere kræfter ind, da det er vigtigt, at 
nyjægere/unge mennesker også får ideer til at anvende det vildt, de nedlægger og generelt komme i 
en tættere dialog med Landsskuets gæster.  
 
Der blev spurgt, om vi evt. kunne finde et tema hvert år til vores stand.  
 
7. Hjerl Hede den 14. og 15. september  
Jan har problemer med at skaffe folk til bemanding af de forskellige aktiviteter, der skal foregå på 
heden. Koordinatorerne har sandsynligvis sendt informationerne fra Jan ud, men dog uden det helt 
store positive resultat. Måske er materialet sendt lidt sent ud, da det foregår mange andre aktiviteter 
i området i denne weekend.  
 
Har kontaktet Thorbjørn Knudsen, der har afholdt kredsjagtsti i april, og derfor ikke er interesseret, 
men måske kan Jens Peter Lübke være en mulighed. Knud ringer til ham og forhører nærmere.  
 
Med skovfoged Hans Jensen, Naturstyrelsen, Strandjægere fra Holstebro, konservator Åge Dahl er 
aftaler på plads. Der kommer naturformidlere fra Kalø, Jytte Pårup holder foredrag om vildtpleje og 
agerhøns. Knud Overgaard er også på banen, og der kommer nogen med gamle fælder. Linda med-
bringer kragefælde fra Søvsø Agerhønselaug. Bueskytter er hyret ind direkte af Hjerl Hede selv.  
 
Linda kontakter Ivan Jørgensen, Romlund, om han kan skaffe jagthunde og lave noget opvisning 
med dem.  
 
Der afholdes informationsmøde på Hjerl Hede tirsdag den 3. september kl. 19.00  
 
Jan og Linda kommer begge dage, Knud og Lars J. vil være der søndag formiddag. Der mangler ca. 
20-30 mand pr. dag for at kunne få tingene til at fungere.  
 
9. Hvad må sendes videre af indkommen post til jagtforeningsformændene (Ejvind)  
I princippet må alt det, der kommer fra forbundet sendes videre. Det kan f.eks. være de seneste ny-
hedsbreve angående jagttider, mårhundeinformationer etc. etc.  
 



Morten Sinding, Jægerforbundet sender kun til JKF-formænd og kredsen, men dette kan ligeledes 
sendes videre. JKF formændenes rolle som formidlere bliver på denne måde styrket.  
 
10. Bordet rundt - aktuelt fra JKF'erne 
Lars Pultz Knudsen, Struer 
Lars oplyste, at det lasershot anlæg, som kredsen har besluttet at indkøbe, koster kr. 29.000,-. Ind-
købet er godkendt. Ken Gaardsvig har fået det gamle anlæg, men det dur ikke. Der står et anlæg hos 
Stoholm Jagtforening. Linda kontakter Bent Rasmussen, om det er i orden. 
 
Det blev besluttet, at vi tager et depositum på kr. 500,- ved udlån, og er anlægget ikke i orden, når 
det returneres, betales beløbet naturligvis til kredsen. Lars og Ken Gaardsvig vil have en instruktion 
i anvendelsen.  
 
Der har været 12 mågereguleringsjægere i gang i Struer. Reguleringen foregår kun på bygninger og 
kun i denne måned ud. Der har været holdt lidt lav profil hen over sommeren. Reguleringsjægerne 
har en speciel vest på ved reguleringen samt en folder med nummer, således at de er let genkendeli-
ge og kan dokumentere, at de lovligt må regulere rågerne.  
 
Jan B. Rasmussen, Skive  
Intet at berette, der holdes bestyrelsesmøde mandag den 2. september.  
 
Flemming Overgaard, Ikast-Brande  
Der er røre i Vildtafsætningsudvalget angående hygiejne. Hvad der definitionen på et konsortium? 
Det ser nu ud til, at de fleste må sælge 20 stk. klovbærende vildt og 200 fugle. Udvalget har været 
ovre og se Bjarne Frost's vildthåndtering. Her blev der fortalt om afsætning af tamvildt kontra vildt. 
Niels Søndergaard fra Kalø deltog også.  
 
Flemming spurgte, om der skulle gøres noget i forbindelse med kommunalvalget - evt. afholdes po-
litiske møder. I Ikast-Brande er kommunen i gang med at sælge skov, men der er ikke kommet bud. 
Det har givet anledning til nogen røre, da de, der tidligere har haft jagten, meget sent har fået at vide, 
om de kan beholde den, da jagten skulle holdes fri, så den kunne fremvises for evt. interesserede le-
jere.  
 
Johnny Faurskov, Lemvig 
Intet at berette. 
 
Hans Jørgen Dahl, Ringkøbing-Skjern  
Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde for nylig. Lønborg Hede er igen kommet med i Jæger-
forum, men kun med haglgeværjagter - primært for nyjægere. I det sydlige område er lokale jagt-
foreninger behjælpelige med arrangementet med Strandgården, som Hans Jørgen anbefaler, at man 
besøger. Han nævnte, at den udstoppede kronhjort udlejes.  
 
Linda Nielsen, Viborg  
JKF Viborg har deltaget med en stand på Hestemarkedet i Bjerringbro den 9. juni med stor succes, 
og mindst 7 lokale foreninger havde folk repræsenteret på standen, så det er rart at se et godt samar-
bejde indenfor kommunen foreninger.  
 



Linda er blevet kontaktet af Jægerforum Fussingø med henblik på et grønt partnerskab på Stevn-
strup Enge, som udgør ca. 130 ha. Der er foreløbig nedsat et udvalg af JKF formændene for Syd- og 
Norddjurs, Randers og Viborg Kommuner, som så skal komme med forslag til anvendelse af områ-
det. Naturstyrelsen har naturligvis en del restriktioner i den forbindelse, men ønsker ikke selv plads 
i styregruppen. Klaus Hindbo, Randers vil indkalde til det første møde snarest.  
 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde mandag den 26. august. Bestyrelsen er blevet kontaktet af 
Danmarks Naturfredningsforening, om vi er interesseret i at holde et møde inden kommunevalget 
mellem kommunens øvrige grønne organisationer og politikerne. Der er naturligvis takket ja til in-
vitationen.  
 
Ejvind Grønbæk, Holstebro  
Der har været afholdt Jægernes Dag i Holstebro, og det forløb rigtig fint. Der var ca. 400 besøgende 
og masser af skydning, hvor også buejægerne var med.  
 
Jagtlejekontrakterne med Holstebro Kommune omkring de kommunale jagtarealer er ved at falde på 
plads med 10 årige kontrakter med genforhandling hvert 5. år. 
 
11. Eventuelt 
Der blev sat datoer på flg. JKF årsmøder rundt om i kredsen: 
Viborg onsdag den 08. januar 2014 
Ikast-Brande onsdag den 29. januar 2014 
Skive  tirsdag den 04. februar 2014 
Struer onsdag den 05. februar 2014 
 
De øvrige kommuner har endnu ikke fastsat datoer. Knud og Lars J. deltager i alle ovennævnte mø-
der. 
 
Der blev oplyst, at der sandsynligvis vil finde et ekstraordinær repræsentantskabsmøde sted den 5. 
december 2013, og det ordinære repræsentantskabsmøde er fastsat til den 24. maj 2014. 
 
Det næste JKF bestyrelsesmøde finder sted den 20. november hos Hans Jørgen i Ringkøbing-Skjern. 
Adressen angives senere.  
 
Kredsmødet kreds 2 vil blive afholdt lørdag den 22. marts 2014. Da det er vedtaget, at mødet geo-
grafisk flyttes rundt i hele kreds 2, har Flemming fået til opgave at finde et velegnet sted med plads 
til op til 300 personer i sit område.  
 
Jan oplyste, at mårhundeprojektet officielt ophører den 31. august 2013, men Jægerforbundet og 
Naturstyrelsen har besluttet at fortsætte projektet og skaffer midler til det. Projektet ønsker udvidet 
med flere midler end hidtil. Da der i dag er problemer med at dække hele området med det nuvæ-
rende antal mårhundereguleringsjægere, ser man gerne, at der bliver uddannet flere.  
 P.t. er der ingen forsikring gennem Jægerforbundet, der dækker hundene, hvis de kommer til skade 
under reguleringen, hvilket er problematisk for rekruttering af nye reguleringsjægere.  



Johnny spurgte, om der er nogen, der har oplevet eller hørt om andre, der har fået stjålet hunde. I 
hans område var der kendskab til 2-3 tilfælde, hvor man mente, at hunde var samlet op af forbipas-
serende biler og simpelthen taget med. Det drejede sig primært om jagthunde.  
 
Søvsø, den 22. september 2013 
 
 
Linda Nielsen  
Referent 
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