Referat fra Viborg jægerråds årsmøde 7. januar 2016
Asmildkloster Landbrugsskole
Jægerrådets formand, Linda Nielsen bød velkommen til dette års møde, hvor der var 59 fremmødte
medlemmer.
Pkt. 1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Henning Gundelund, der blev valgt med applaus.
Henning konstaterede herefter, at årsmødet er lovligt indvarslet og gennemgik dagsordenen.
Pkt. 2) Beretning ved formand Linda Nielsen.
4 bestyrelsesmøder i februar, april, september og november.
Drøftet: På hvert møde orienteres bestyrelsen om, hvad der sker indenfor Jægerrådet og kredsen.
En ting, der har fyldt rigtig meget på vores møder i år, har været debatten omkring kronvildt.
Men der har også være diskuteret meget omkring udflytningen fra Rødovre til Kalø, og forståeligt nok har det
givet en del problemer administrativt, da der har været stor udskiftning i personalet i den forbindelse. Især indenfor medlemsregistreringen har det i nogle området voldt meget store problemer, og også levering af bladet
har været noget ustabil. Den eneste måde, man kan gøre noget ved det, er at komme med helt konkrete eksempler, som jeg kan videregive til Lars Jensen eller Jægerforbundet eller selv gå videre med det.
Og jeg forstår godt medlemmernes frustration, og man tænker også, at det ikke kan passe, at man ikke får styr på
disse ting, og at det ligefrem skal stå på i flere år.
Foredrag
I februar lavede Tange-Bjerringbro i samarbejde med Gudenådalens Jagtforening et arrangement, hvor jeg var
inviteret ud for at fortælle om Jægerforbundets organisatoriske opbygning og Jæger-rådets opgaver og arbejde.
Der var ca. 25 deltagere, men jeg ved ikke, om jeg var for hård ved de to lokale formænd, for vi har ikke hørt så
meget til dem siden.
Desuden har jeg også været hos Stoholm Jagtforenings jagttegnskursister og fortælle om samme emne i december. Også her blev det pointeret, at det politiske arbejde, som ligger til grund for vores jagt i Danmark, er
vigtigt for os alle. Hvis der er flere, der ønsker besøg, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte mig.
Stand på Hestemarked i Bjerringbro søndag den 14. juni
Traditionen tro deltog Jægerrådet med en stand ved Hestemarkedet i Bjerringbro. Vi havde fået samme placering
som sidste år, og det var rigtigt fint. Der blev bl.a. vist schweisshundearbejde, forlagt råvildt, lavet smykker, grillet
smagsprøvet på kød og pølser. Vi havde valgt ikke at tage lasershot med, da det sidste år ikke fungerede, men nu
er er i kredsregi indkøbt et nyt, så aktiviteten kan evt. medtages i 2016.
Kurt var som vanlig primus motor i at arrangere standen og med god opbakning med lokale sponsorater af f.eks.
kød Ormstrup, vin fra Jafi og billig leje af telt samt gratis frokost fra Hestemarkedet til folkene på standen, blev
udgiften, som kreds 2 har dækket, yderligere reduceret i 2015 til kun kr. 2.891,-.
Men i modsætning til de foregående år var det faktisk i år ikke så let at skaffe frivillige til standen i 2015, og vi
manglede i vid udstrækning opbakning fra de lokale foreninger i området. Det har derfor været på tale, at vi
måske ikke deltager i 2016, da det jo ikke er meningen, at bestyrelsen for Jægerrådet alene skal bemande standen, men at det også er en dag, hvor samarbejdet på tværs af kommunens jagtforeninger kan fremmes, og lokale
foreninger får mulighed for at promovere sig selv og jægerforbundet. Men det er helt sikkert, at arrangørerne af
Hestemarkedet vil blive skuffede, da de er glade for at have os med, og man kan også se, at vi har mange besøgende på standen.

Snapsting/Åbning af Sønæs
Rene Frederiksen fra Asmild-Tapdrup Jagtforening havde sidste år foreslået, at vi skulle deltage i et lignende
arrangement i forbindelse med Snapsting i Viborg. I samarbejde med Viborg Jægernes Fællesudvalg kontaktede vi
derfor Viborg Kommune og lagde billet ind på at deltage sammen med andre foreninger fra Viborg Kommune.
Rene og jeg var til planlægningsmøde på kommunen i slutningen af maj, og her blev vi spurgt, om vi ville stille
med nogle hornblæsere, som skulle spille i forbindelse med borgmesterens åbnings-tale. Jens Mortensen sammensatte et 6-mands orkester, som øvede sig sammen og stillede op til dagen, men kommunens planlægningskomite havde fuldstændig glemt at inkludere det i programmet, men hornblæserne spillede nede ved søen ved
vores egen stand. Det beklager jeg, men jeg havde desværre ingen indflydelse på selve planlægningen.
Her var schweisshunde, der gav opvisning, hunde der apporterede fra vand og land, og Rene havde taget råger
med, som havde været i fryseren og som hang i teltet, så sammen med øvrige lokale jægere fik vi en god snak
med byens borgere om, at vi gør noget for at holde bestanden af råger i ave og jagten generelt. Jafi havde givet
rødvin også til dette arrangement.
Viborg Jægernes Fællesudvalg
1 møde i Viborg Jægernes Fællesudvalg i maj og årsmøde i marts.
Desuden har Ivan Jørgensen taget initiativ til, at der blev startet en klub som afholder hunde-mesterskaber i
Viborg Kommune. Det er egentlig en afløser for de prøver, som Viborg Jægernes Fællesudvalg tidligere har holdt,
men hvor der efterhånden blev færre og færre deltagere, så denne klub skal nu være for alle i Viborg Kommune.
Der var møde i september, og her deltog Knud Erik på vegne af bestyrelsen.
Stevnstrup Enge
Møde i april, september, oktober, november og december. Per Fisker har sammen med en lokal lodsejer været
ude i området for at få klippet nogle stier, men det lykkedes kun til dels pga. de store vandmængder derude.
Vi skulle have haft lavet en officiel aftale med Naturstyrelsen omkring anvendelsen, men fra Naturstyrelsens side
har man været lidt afventende med den del, så vi er rent praktisk gået i gang. Vi har også forsøgt at skaffe midler
til driften af projektet, men det har vist sig meget vanskeligt at søge offentlige midler uden at være en forening
med eget CVR nummer - akkurat ligesom med projektet omkring Nørreå-dalen. Per har derfor slået med klippeudstyret fra det projekt.
Der mangler ikke mange parceller, som ikke er opkøbt, men en ejer, som har jord ca. i midten, vil ikke sælge, men
til gengæld er han kommet med i arbejdsgruppen og er ret aktiv.
Der var planlagt en test-jagt den 5. december med ca. 20-25 deltagere fra lokale jagtforeninger, men den blev
aflyst dagen før pga. vandmængderne. Efterfølgende havde vi et evalueringsmøde, og her blev styregruppen
enige om, at vi vil have en skriftlig aftale - måske ikke ligefrem en formel kontrakt, men i hvert fald så vi ved, hvad
vi har at arbejde efter.
Sandor har vurderet, hvad arealet kan bære rent jagtmæssigt, og konklusionen er, at der kan være 1-2 fællesjagter i oktober/november med max. 20 deltagere. Trækjagter vil være vejrafhængige, og man kunne evt. tænke
sig "ventelister" med X antal pladser, hvor folk kunne blive skrevet op og ville kunne møde til jagterne med kort
varsel. Denne form for jagt skal max. afholdes hver 14. dag. Der kunne evt. også skyde en buk på forårspürsch.
Han pointerede endnu engang, at jagten derude skal være for alle, der hører under Naturstyrelsen Fussingø og
ikke kun en lille kerne af lokale jægere.
Han har en bekendt, som sidder i Friluftsrådet, og han har god erfaring med styring af denne type partnerskabskontrakter, så styregruppen vil blive indkaldt i slutningen af januar eller starten af februar, så vi kan holde en
workshop omkring det.

Førstehjælpskursus
Den 15. juni afholdt Jægerrådet i Viborg i samarbejde med Trygfonden og Jægerforbundet endnu et førstehjælpskursus. Det blev afholdt i Klubhuset i Stoholm Jagtforening, som også sørgede for forplejningen. Der var 10 deltagere, som havde et godt kursus med Jens Kock som underviser.
Tange Sø og øvrige høringssvar
Tange Sø har vi ikke hørt så meget til i årets løb ud over, at Claus Lind har givet mine kontaktdata til sportsfiskerne, og som jeg ikke har hørt fra. Men til gengæld har sagen lært Jægerforbundet, at det er de lokale Jægerråd, der
bliver spurgt, når der er lokale sager, der rører sig. Vi får jævnligt henvendelse fra Morten Sinding, Mikala Høj eller
andre i Jægerforbundet om sager, som vi skal være opmærksomme på.
I marts/april var det Ulbjerg Klint og Skinderup Bæk, og hen over efteråret var det forbedringer ved Hagebro Kro
(Karup Å) for handicappede, som vi var inde og se på, om det ville have nogen indflydelse på jagt m.v. Der var
også en sag, hvor Danmarks Naturfredning rørte på sig ved Busbjerg. Vi kontakter lokale foreningsformænd eller
skaffer os på anden vis informationer om disse sager og vurderer, om det er noget Jægerrådet skal gå ind i. Og en
hel del af sagerne er jo i forvejen bekendte for os via Det grønne Råd, som ofte allerede har været inde at se på
tingene.
Viborg Naturpark
I maj var Tage Toft og jeg til et møde på Sdr. Mølle sammen med en masse andre interessenter og lodsejere omkring Viborg Naturpark. Der var lavet små grupper, som sammen skulle drøfte, hvad man kunne anvende en sådan naturpark til, og det var meget interessant at høre de forskellige gruppers forslag. Den del kommer Tage
nærmere ind på under Det grønne Råd.
Møde i kronvildtgruppe Midtjylland Silkeborg
Knud Erik, Kurt og jeg var til møde sidst i oktober som repræsentanter for bestyrelsen, og Jens Kr. var en lille uge
efter inviteret som medlem af et af de lokale kronvildtslav.
Vi har internt i bestyrelsen diskuteret meget. Der har i Kronvildtsgruppe Midtjylland været ført nogle heftige diskussioner, da der er stor uenighed geografisk omkring forvaltningen af vores kronvildt. Det endte med, at der blev
lavet en fælles indstilling fra Midt, Vest, Himmerland og Djursland.
Regulering & kommunejagter
Februar – april: Indskydning af salonriffel til rågeregulering i henholdsvis Stoholm, Romlund og Bjerringbro. I år
var også Rødkærsbro kommet med på listen.
Maj: Rågeregulering i Viborg Kommune
Der har været 15 reguleringer med 106 deltagende jægere og 830 nedlagte rågeunger. At der ikke blev nedlagt
flere skyldes nok primært det kolde vejr i foråret.
Oktober 2015 – januar 2016: Fællesjagter i Viborg Kommune
-

6 jagter med 150 erfarne jægere, men i år kun 9 nyjægere
18 stk. vildt nedlagt med i alt 35 skud
1 sneppe, 13 rådyr, 2 ræve, 1 hare og 1 skovdue

Ulrik er noget utilfreds med manglende til- og frameldinger fra jægerne.
Tak til Ulrik, Karl Buksti og Bjørn Jensen, som alle har hjulpet med rågeregulering og jagter. Tak til alle øvrige
sponsorer.
Kassebeholdning på kr. 5.686,49 er penge indkommet fra jagterne, og det styres af Ejner Møller og giver til, at
kaffen er gratis i aften.
Derudover er der jo en masse formidling af informationer fra Jægerforbund og kreds m.v., og vi forsøger også at
formidle informationer om f.eks. arrangementer mellem de forskellige lokalforeninger. Og hvis der er nogen, der

har spørgsmål eller ting, de ønsker hjælp til, er vi også gerne behjælpelige i det omfang, det er muligt. Ellers har vi
folk, vi kan trække på.
KREDSREGI
Der har været holdt 1 kredsbestyrelsesmøde i februar i Aulum med koordinatorer, 1 i april i Struer, september i
Lemvig og december i Ørnhøj.
Kredsmødet blev holdt i Dejbjerg i 2015. Nogle mener, det er for langt væk, men det er det billigste sted, hvor der
er plads til alle potentielle deltagere.
Deltagelse i stand på Landsskuet i Herning den 2.-4 juli . Der skal ca. 50-55 personer til pr. dag at bemande standen - jeg havde selv allerede sidste år meldt afbud pga. en rund fødselsdag i den nærmeste familie, men jeg ved,
at der var flere fra Viborg Kommune, der deltog på standen - tak til dem.
Deltagelse i udstillingen ”Jagt og Mennesker” på Hjerl Hede den 22.-23. august. Her havde jeg også selv personligt
meldt fra pga. andet arrangement, men vi var stadig godt repræsenteret med hjælp fra Viborg Kommune. Bl.a.
ved laser skydning, schweisshunde og jagthunde. Tak til hjælpere.
På mødet i december blev der bevilliget tilskudsmidler (som kommer fra jagttegnsafgiften og administreres af
Naturstyrelsen) til de jagtforeninger, der havde søgt for 2016. Der er en fælles pulje, som fordeles pr. kreds i
forholdstal efter antal medlemmer. I kreds 2 var der igen i år ca. 163.000,- til fordeling, og jeg er rigtig glad for, at
min opfordring om at søge midler er taget til efterretning blandt nogle af jer, og der blev indstillet bevilling af
penge til Romlund og Hammershøj Jagtforening.
Jægerforbundet
Jægerrådsformandsmøde i Kolding den 8. maj i forbindelse med repræsentantskabsmødet, hvor alle 98 jægerrådsformænd samles og får informationer - her var temaet i år det frivillige arbejde i foreningerne.
Formøde til repræsentantskabsmøde i Aulum i april, hvor alle delegerede havde mulighed for at deltage og få
informationer fra hovedbestyrelsesmedlem og kredsformand samt stille spørgsmål.
Repræsentantskabsmøde i Kolding den 9. maj, hvortil vi havde 12 delegerede her fra kommunen.
Referater kan findes på Jægerforbundets hjemmeside.
Torsdag den 9. december var der jægerrådsformandsmøde på Dalum Landbrugsskole fra kl. 17 til kl. 22.00.
Planlagte aktiviteter for 2016:
Februar – april: Indskydning af salonriffel til rågeregulering i henholdsvis Stoholm, Romlund, Bjerringbro og
Rødkærsbro - annonceres på Hjemmesiden.
Maj/(juni): Rågeregulering i Viborg Kommune
Juni: Evt. deltagelse med stand på Hestemarked i Bjerringbro - evt. også i Viborg i forbindelse med Snapsting ved
Hærvejsmarchen.
Juli: Evt. deltagelse ved Jægerforbundets stand på Landsskuet i Herning juli (kredsregi). Men også i kredsregi
diskuteres, hvilke stande og messer man skal deltage på, men vi forventer også at være på landsskuet i 2016.
August: Deltagelse i ”Jagt & Mennesker” på Hjerl Hede 20. og 21. august (kredsregi) - er fastlagt
Oktober 2016 – januar 2017: Fællesjagter i Viborg Kommune
Projekt Stevnstrup Enge - fortsættes - gerne i gang med praktisk arbejde i området og afholdelse af jagter.
Videreførelse af Nørreå projektet med slåning af stier.
Generel formidling af informationer mellem Jægerforbund og lokalforeninger.
Høringssvar, Grønt Råd arbejde og eventuelle ad hoc opgaver.

Informationer til Jagtforeningerne
Der sendes en hel del informationer ud - læs det, jeg skriver og vær venlige at sende videre til jeres medlemmer,
når det er relevant - f.eks. denne invitation til Jægerrådsårsmøde.
Til info er vi p.t. 30 lokalforeninger med i alt ca. 3.150 medlemmer.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og god opbakning - både arbejdsmæssigt og moralsk!
Tak for ordet
I øvrigt beklagede Linda Nielsen, at hun i farten havde glemt vore inviterede ”hornblæsere”, der jo ikke fik lov
at blæse inden selve Generalforsamlingen. Dette blev der dog rådet bod på i pausen. ☺
Herefter spurgte Henning Gundelund, om der var spørgsmål/kommentarer til beretningen, og Aage Steffensen
(Sparkær/Mønsted Jagtforening) havde følgende kommentar til forbundet: "Jagtbladet (Jæger) kommer ikke (ej
modtaget de seneste 2 måneder). Danmarks Jægerforbund har en forpligtelse til at levere bladet.
Linda Nielsen svarede, at hun modtog november nummeret i december. Jægerforbundet er klar over problemet,
og hun tager det videre med til forbundet.
Lars Jensen kommenterede, at bladet SKAL leveres i postkassen og ikke bare smides i vejkanten (i landdistrikterne). Derfor: Ring til medlemsservice, hvis bladet udebliver.
Aage Steffensen mente, at det er Hovedbestyrelsen, der har ansvaret. Lars Jensen tager problematikken ad
notam.
Pkt. 2 a) Det Grønne Råd v/Tage Toft
Tage indledte med at ønske godt Nytår til de fremmødte.
Fokus på mountainbikefærdsel.
Der ser ud til at være styr på stierne, hvor kommunen har søgt faglig hjælp hos naturstyrelsen. En stor del af
færdslen har fundet sted i mange år. Det synes bare meget mere nu, hvor der er kommet så mange flere udøvere.
Der skal dog ikke være tvivl om, at Mountainbikerne har haft den største fokus for os.
Der har været talt med store bogstaver, da jeg en overgang følte, at jeg var ved at miste kontrollen med stigningen i færdslen og udbygningen af stier.
Vi er blevet lovet, at der kommer mere ordnede forhold vedr. stierne og brugen af disse.
I Silkeborg kommune har der været flere sammenstød mellem cyklisterne og de andre brugere af skovene. Man
har set væltede træer og gravede huller på ruterne.
Jeg håber og tror, at der må komme et rimeligt samarbejde om brugen af naturarealerne i Viborg kommune.
Viborg naturpark.
Jeg har sammen med Linda deltaget i et seminar vedr. Viborg Naturpark på Sdr. mølle. Det var meget interessant
at høre hvilke ideer og ønsker, der kom frem.
Vi har som sådan ikke så meget jagtinteresse i området, men der er brug for os til at varetage vildtets behov.
Desuden mener jeg, at vi ved at være med kan gøre os mere synlige i den brugermasse, der er samlet her, hvilket
jeg mener er meget vigtigt.
Jeg har haft kontakt med Jørgen Klaris, som har vist stor interesse for sagen.
Vi har aftalt, at Jørgen skal søge optagelse i den brugergruppe, som skal oprettes. Jørgen har stor erfaring med
det politiske og vil være en god repræsentant for jægerne.

Gudenådalen.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har oprettet en fredningssag for den strækning af Gudenåen, som går fra
Bjerringbro til Ulstrup samt Hagenstrup Møllebæk.
Det er en 10 km strækning med blandet natur, både rene landbrugsarealer og naturarealer, som ligger udyrket
hen. Der er ønske om rydning af store arealer for at holde frit udsyn.
DN har arvet en masse penge, som man vil bruge til formålet. Der er ikke planer om at begrænse jagten, men
udsætning og fodring søges gjort ulovlig.
Jeg har haft en snak med Hans Neergård fra landbruget, og vi er enige om at hjælpe hinanden med at hindre
forringelser for lodsejerne og de jægere, der har jagt på strækningen.
Det grønne råd
Der har været et godt samarbejde i Det Grønne Råd i året, der er gået.
Der er stadig brug for, at jeg bliver holdt underrettet om, hvad der sker rundt i kommunen, så bare ring, hvis I
mener, der er noget, vi skal se på.
Henning Gundelund efterspurgte spørgsmål/kommentarer, og Thorbjørn Knudsen (Kvols Jagtforening) havde et
spørgsmål om, hvorvidt Mountainbikerne betalte for brugen af skovene? Der er vel principielt lukket for adgang
fra solnedgang til solopgang?
Tage Toft svarede, at der pt. hersker ren anarki blandt disse ”cyklister”. Naturstyrelsen har ikke rigtig mulighed for
at stoppe dem. Og jægerne er stort set de eneste, der betaler for at bruge naturen.
Hvem betaler for anlæg af stierne (cykelstierne)? Tage Toft: Der er foreningerne og kommunen i forening.
Pkt. 2 b) Nørreå projektet v/Per Fisker
Projektet er startet op i 2012-2013. Der er anlagt ca. 2-3 km stier på 3 lokaliteter, inkl. spange over bække.
Jægerne er tovholder på projektet. Området ved Vejrumbro er nok det mest brugte.
Vand i engene har været det helt store problem. Manglende grødeslåning i Gudenåen stopper gennemstrømning
og giver oversvømmelser i engene, hvilket selvsagt vanskeliggør klipning/slåning af stierne.
Projektet er planlagt til at skulle vedligeholdes i yderligere 3 år.
Henning Gundelund spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvilket ikke var tilfældet.
Pkt 2 c) Viborg Naturpark.
Jørgen Klaris fortalte om, hvad dette projekt handler om. Man vil via ”samskabelse” etablere en Naturpark, og alle
er velkomne med tilkendegivelser til udformningen af denne.
Naturparken kan søge div. fonde om midler. Området må IKKE blive ødelagt af bl.a. cyklister (læs: mountainbikere).
Hvis alle ideer skal realiseres, bliver det ”kun” en park og IKKE en Naturpark.*
Jægerrådets Høringssvar har vundet gehør hos en professor i København, der har besøgt Jørgen Klaris. Denne
professor foreslog, at der oprettedes et markvildtlaug, men Jørgen Klaris har ikke den fornødne tid til at sætte det
i søen.
Pkt. 3) Valg af stemmetællere
Henning Gundelund foreslog, at der var en fra hvert bord, hvilket blev godkendt.
Pkt 4) Valg af formand
Linda Nielsen var på valg og var villig til genvalg. Hun blev valgt uden modkandidater.
Pkt 5) Valg til bestyrelsen
På valg er : Tage Toft, der er villig til genvalg
Jens Kr. Hedegaard, der er villig til genvalg
Erling Svolgaard, der IKKE genopstiller

Fra salen blev de to siddende suppleanter, Knud Erik Jensen og Jan Thostrup foreslået til bestyrelsen, hvilket
betød, at der skulle stemmes om de i alt 3 bestyrelsespladser.
Der må stemmes på op til 3 personer til bestyrelsen af de 4 opstillede.
Stemmeoptællingen gav følgende resultat:
Tage Toft – genvalgt med 51 stemmer
Jens Kr. Hedegaard – genvalgt med 48 stemmer
Jan Thostrup – indvalgt med 40 stemmer
Knud Erik Jensen – fik 20 stemmer og blev ikke indvalgt i bestyrelsen.
Pkt 6) Valg af suppleanter
Knud Erik Jensen genopstiller herefter til suppleant
Kim Kiilerich fra Karup Jagtforening indvilgede på opfordring af Linda Nielsen i at opstille som suppleant
Da ikke andre ønskede at stille op, blev begge valgt med applaus.
Pkt 7) Indstilling af kandidat(er) til hovedbestyrelsesmedlem
På valg er Lars Jensen, som tager imod genvalg. Ingen yderligere kandidater, og han blev genvalgt.
Pkt 8) Valg af 12 deltagere til repræsentantmødet den 30. april 2016 i Vingsted.
Bestyrelsen i Jægerrådet stiller med 8 deltagere, og de 4 resterende pladser blev besat med:
Stoholm Jagtforening 1
Tange-Bjerringbro jagtforening 1
Viborg Jagtforening 1
Vinkel Jagtforening 1
På venteliste, i tilfælde af afbud, er følgende jagtforeninger:
Ørum-Mollerup Jagtforening
Sparkær-Mønsted Jagtforening
Asmild-Tapdrup Jagtforening
Pkt 9) Indkomne forslag
Forslag for Roum Jagtforening (se bilag) om at fremtidige valg til HB-formand og HB-bestyrelsen skal foregå ved
urafstemning.
Knud Erik Jensen fra Roum Jagtforening kommenterede forslaget med, at ALLE dermed får mulighed for at stemme og ikke kun de, der deltager ved repræsentantskabsmødet.
Linda spurgte, at denne måske kan udsendes sammen med bladet.
Thorbjørn Knudsen (Kvols) havde følgende kommentar: Der er vel 2 elementer i dette. HB-formanden er vel ikke
nødvendigvis lokal, mens HB-medlemmet vel er mere lokal forankret.
Linda oplyste, at der skal stemmes om forslaget på Jægerrådets årsmøde. Såfremt det vedtages her, skal det
videresendes til kredsmødet, hvor det også skal stemmes om, inden det evt. kan gå videre til afstemning til
repræsentantskabsmødet.
Per Fisker har det godt med demokrati og synes, at Danmarks Jægerforbund har den rigtige måde at foretage valg
på ved de delegerede. Hvis alle medlemmer har stemmeret, kunne der være en risiko for, at mange medlemmer
af Danmarks Naturfredning melder sig ind i DJ, og der igennem opnår stemmeret.
Niels Laustsen (Asmild-Tapdrup) mente, at jægerne vel er et meget traditionsbundet folkefærd, og det er godt at
få debatten.
Jens Dalgaard (Romlund) mente, at der vel skal en vis portion mod til at sætte sig op mod en bestyrelse, som det
er nu.

Der ønskes skriftlig afstemning, og resultatet blev:
JA: 34 stemmer
NEJ: 24 stemmer
BLANK: 1 stemme
Forslaget tages derfor med til kredsmødet, der afholdes i marts måned
Pkt. 10 + 11) Orientering fra HB-medlem Lars Jensen og RASKnatur v/Knud Pedersen
Lars Jensen indledte med at takke for valget som kandidat til Hovedbestyrelsen og fremlagde herefter følgende
debatpunkter:
a)
b)
c)
d)

Hvad får du for pengene?
Revision af Natursyn
Fremtidens medlemskategorier
Jagttidsforhandlinger 2017

Ad a) Der er i dag ca. 55 medarbejdere ansat i Jægerforbundet. Der er ca. 80 mio. kroner i indtægt – altså får man
RIGTIG MEGET for pengene – se i øvrigt JÆGER nr. 1/2016.
Ad b) Der er drøftelser i HB
Der er drøftelser med kredsbestyrelsen
Der er drøftelser med foreningerne
Til debat og tilbagemelding:
Udsætning af fjervildt m/henblik på jagt – godkendt/vedtaget
Fodring – her var der en del debat om de forskellige punkter – godkendt og vedtaget med tilrettelser
Lokal forvaltning – dette skabte også en del debat – godkendt/vedtaget
Hvad er naturligt hjemmehørende arter? – her er der også megen debat om emnet – godkendt/vedtaget
Ad c) Der skal ske en forenkling af kategorierne.
Der var en del debat om bl.a. juniorjægerne og ikke medlemmer. Hvad kan/skal gøres for at skaffe flere medlemmer i forbundet?
Ad d) Der er lavet en BRUTTOliste med indstilling til Vildtforvaltningsrådet.
Vildtforvaltningsrådet:
Formand Jan Eriksen
Medlemmer – Danmarks Jægerforbund, Landbrug og Fødevarer, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk
Skovdyrkerforening, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening.
Oplæg til vildtarter:
Har vi for få?? - for mange??
Målsætning for vildtforvaltningsrådet er bl.a. hjortevildtet. Matcher DJ’s natursyn.
Dette skabte (igen) megen debat om hjortevildtet.
Forsamlingen godkender oplægget.
Pkt. 12) Eventuelt
Ivan Jørgensen efterlyser en forlængelse af rævehold, som bliver forbudt fra 1. januar 2017 og spørger, hvorfor
der ingen hjælp har været til folk med gravsøgende hunde og træning deraf. Mener ikke, at DJ har gjort nok for at
bevare muligheden for gravtræning.
Punktet eventuelt fortabte sig lidt grundet det meget fremskredne tidspunkt (23.15).
Henning Gundelund lukkede årsmødet og takkede for god ro og orden.
Referent : Jan Thostrup

