Møde den 02. december 2015 hos Knud Pedersen, Ørnhøj
Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk,
Lars Pultz Knudsen, Arne Thomsen, Johnny Faurskov, Hans Jørn Dahl & Linda Nielsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.
2. Underskrift af referat fra 16. september 2015
Referatet fra mødet blev underskrevet uden kommentarer.
3. Indkommen post
Kandidaten til Friluftrådet Jesper Lauritsen sprang fra pga. tidsmæssige årsager, men er måske klar
alligevel nu. Da han kommer fra Herning kommune, spørger Arne ham, om han stadig er interesseret.
Vores strand- og havjagtskoordinator stopper, og vi har stadig ingen jagtstikoordinator, så bestyrelsen blev opfordret til at spørge efter kandidater på vore årsmøder.
Med baggrund i de nye regler for invitationsjagter fra Naturstyrelsen er der stillet spørgsmål om,
hvem der skal med på fællesjagterne. Formændene får pladserne, men Naturstyrelsen tildeler også
selv pladser. Skal disse så kun gå til officielle medlemmer af Jægerforbundet, eller kan såkaldte
"skuffemedlemmer" også få pladsen? Hvad er vores fælles holdning til det? Jægerforbundet bør
tage en overordnet diskussion omkring problemet. Principielt bør folk være medlem af Jægerforbundet, evt. som støttemedlem, hvis man ikke er jæger.
Der har ikke været afholdt møde i Jægerforum Feldborg endnu. Brugerrådet under Naturstyrelsen
har ikke meldt tilbage, hvis der er nogen, der ikke længere er med, men det skal de gøre. Knud har
fået fast plads under Klosterheden og Lars J. under Feldborg. De øvrige bestyrelsesmedlemmer i
kredsen har meddelt Knud, hvem de ønsker siddende i Jægerforum, og Knud har meddelt dette til
Naturstyrelsen.
Knud har sendt mail ud fra Jægerforbundet angående donation på kr. 200,- til Jægerforbundet. Det
har meget stor betydning for DJ’s økonomi at blive godkendt efter ligningslovens § 8A. Skat har en
pulje, der fordeles mellem foreninger, der er godkendt efter ovennævnte principper, og det gav sidste år et tilskud på godt 1 mio. kr. i DJ, så det er rigtig vigtigt, at denne godkendelse opnås. Såfremt
den ikke gør, vil det betyde en manglende indtægt på ca. 1,5 mio. for Jægerforbundet i år. Beløbet
er fradragsberettiget, og seneste indbetalingsfrist er den 31.12.2015. Knud sender mailen ud igen,
og vi sender den videre til vore lokalforeningsformænd.
Beretning fra HB
Status på Jagtens Hus er, at det går planmæssigt, og man er ved at lukke huset. Michael Stevns vil
gerne have lavet nogle energisparetillæg. Man kan følge projektet nærmere på hjemmesiden.
Økonomien bliver styret, og det ser fornuftigt ud.
Der er hovedbestyrelsesmøde om dagen og Jægerrådsformandsmøde den 9. december på Dalum
Landbrugsskole fra 17.00 til 22.00.
Der vil blive diskuteret RASKnatur, medlemshvervning, årsmøder, pressepolitik fra DJ, jagttegnsforhandlinger samt hundearbejde i DJ. Her vil hundeudvalget blive opdelt i et hundeudvalg og et

prøveudvalg. Hundeudvalget skal arbejde mere for bredden og ikke for eliten. Der vil blive arbejdet
for, at alle racer skal deltage og ikke mest for stående hunde, samt at der kommer flere medlemmer
med.
Der er repræsentantskabsmøde den 30. april 2016 i Vingsted Centret.
Der kommer oplæg fra Hovedbestyrelsen, hvad der kan diskuteres på vore lokale Jægerråds årsmøder.
Der er lavet en såkaldt bruttoliste angående jagttidsforhandlingerne, som er sendt til Vildtforvaltningsrådet, og det er den, der ligger til grund for forhandlingerne.
Den 22. september har der været afholdt konference på Kalø angående markvildtslav og prædatorer.
Der vil komme information ud om, hvad der er kommet ud af konferencen.
5. Kredsens økonomi v/Jan B. Rasmussen
Jan har sendt budgetoversigt ud på mail til bestyrelsen. Vores eget budget lægges ud på kreds 2's
hjemmeside.
Det er blevet en stor opgave at afholde de kurser, vi selv afholder i kredsregi. Vi har selv den administrative opgave med at opkræve kursusgebyr, da det kun kan gøres elektronisk til de kurser, der
afholdes i Jægerforbundsregi. Det vil sige, at vi selv skal opkræve beløbet direkte og oftest kontant,
og såfremt folk, der har tilmeldt sig, ikke dukker op, skal kredsen stadig selv betale underviseren.
Specielt kurset "Transport af farligt gods" har givet udfordringer.
Jan har modtaget afregning fra Aulum Dyrskue. Der er forbrugt kr. 17.396,43 på en dag. Beløbet
betales af udstillingspuljen under DJ, kredsen betaler i første omgang og får herefter pengene refunderet. Lars tager sagen med på næste HB møde, da det er et meget stort beløb, hvis man sammenligner med det, der anvendes både til Landsskuet og "Jagt og Mennesker" på Hjerl Hede.
7. Udstillingsmaterialer, herunder opbevaring
Der er sendt besked til Jægerforbundet, hvilke udstillingsmaterialer vi kunne tænke os selv at have
til rådighed i kredsregi. Der er ingenting bestilt endnu, men kun sendt som forslag. Linda har undersøgt muligheden for at leje et depotrum på 14 m³ i Skive, som kunne benyttes til opbevaring af disse
materialer og evt. lasershot anlæg. Prisen, som er incl. brand-, vand- og tyveriforsikring, er kr.
6.000,- pr. halvår med halvårlig forudbetaling.
Punktet er udsat til næste møde, da vi p.t. ingen materialer har.
Med hensyn til brugen af vore lasershot anlæg foreslog Jan, at der uddannes et korps af brugere,
som har kendskab til og kan anvende anlægget. Han vil i samarbejde med Lars P. lave en manual til
anvendelse af anlægget. Der er lavet udkast til kontrakt til udlejning af det nye anlæg, som skal
koste kr. 1.000,- ved udlevering og ved tilbagelevering refunderes kr. 500,-, hvis anlægget er i
samme stand. Det gamle anlæg må ikke udlejes mod betaling, da det er finansieret af 5. juni fonden.
8. Gennemgang af ansøgninger om jagttegnsmidler
Der var indkommet 10 forskellige ansøgninger fra 7 forskellige jagtforeninger i kredsen. De 3 var
kommet fra Midtjysk Akademisk Jagtforening, men ingen af de 3 ansøgninger opfylder kriterierne
for ansøgningen. Knud meddeler ansøgeren om det.

Der var ansøgt om i alt kr. 257.665,16, men der er i kreds 2 kun kr. 162.843,- til fordeling.
De blev fordelt og prioriteret som følger:
Navn
Skjern Jagtforening
Salling Jagtforening
Hee Jagtforening
Timring-Vildbjerg Jagtforening
Herning Jagtforening
Romlund Jagtforening
Hammershøj & Omegns Jagtforening

Ansøgt
kr. 57.375,kr. 60.655,kr. 40.787,kr. 12.368,kr. 14.250,kr. 43.100,kr. 13.250,-

Til fordeling
kr. 40.000,kr. 40.000,kr. 27.843,kr. 10.000,kr. 14.000,kr. 20.000,kr. 11.000,-

Total

kr. 241.785,-

kr. 162.843,-

Prioritet
1
2
3

Såfremt der er kredse, der ikke får forbrugt hele det tildelte beløb, kan pengene overføres til andre
kredse, deraf prioritering af de evt. ekstra beløb.
Der var nogle foreninger, der manglede at medsende lejekontrakter og regnskab. Der er efterfølgende blevet anmodet om eftersendelse, og dette er sket. Skemaet er underskrevet og sendt til
Jægerforbundet til godkendelse.
9. Afholdelse af årsmøder og kredsmøde
Kredsmødet afholdes lørdag den 5. marts 2016 på Dejbjerglund Efterskole. Der skal forud for mødet afholdes et møde med koordinatorerne, så der kan foretages en afstemning af, hvad man forventer, der skal medtages på kredsmødet. Det næste bestyrelsesmøde vil således blive i forbindelse med
mødet med koordinatorerne onsdag den 24. februar 2016 i Aulum Fritidscenter.
Knud har haft kontakt til kredsens aktivitetskoordinatorer for at høre deres holdning til udpegning af
udvalgsformændene. Der var størst tilslutning til, at det stadig var HB og ikke repræsentantskabsmødet, der foretog den endelige udvælgelse.
Der bliver ingen eksterne foredragsholdere i år, men tiden bliver prioriteret til interne anliggender i
kredsen og informationer fra hovedforbundet.
Med hensyn til årsmøderne i Jægerrådene bestemmer bestyrelserne og formændene selv, hvad der
skal med på mødet, men vi modtager et ide-katalog fra Jægerforbundet inden.
Jægerrådsmøderne for 2016 afholdes 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

Lars J. vil bl.a. tale om jagttidsforhandlingerne og RASKnatur. Vi skal gerne have vore lokale medlemmer til at tage stilling til disse temaer på møderne.
11. Bordet rundt
Johnny, Lemvig
Iflg. Johnny går man på jagt i Lemvig, når det er jagtsæson i stedet for at spilde tiden på politik og
snak.
Der er skudt en del kronvildt fra 10-ender og opefter.
Han forsøger at finde en afløser til formandsposten, men det ser ikke umiddelbart så let ud.
Arne, Herning
Arne havde som nyvalgt formand indkaldt en repræsentant fra hver af de 19 jagtforeninger i kommunen. Ved det første møde var der mange deltagere, men ved det andet var antallet reduceret med
ca. 50%, hvilket er noget skuffende, da han havde forventet et større initiativ for at få mere gang i
Jægerrådet i kommunen.
Der har været afholdt Knudemosejagt med 43 deltagere, og der blev her skudt 2 ræve, 2 rådyr, 8
fasaner, 7 snepper og nogle bekkasiner.
Flemming, Ikast-Brande:
Flemming bragte debatten omkring kronvildt på banen. Han stillede spørgsmålet, om hvad jægerne
i Danmark ønsker og en udmelding fra hver enkelt regionale hjortevildtsgruppe, om hvad der er
indkommet af forslag, og hvad der er viderebragt.
Nogle af kredsbestyrelsens Jægerrådsformænd hører under Kronvildtgruppen Midtjylland under
Hans Schouborg, Silkeborg, og han har haft alle jægerrådsmænd i sit område indkaldt til fællesmøde i Silkeborg den 28. oktober og senere afholdt et møde med de lokale hjortevildtgrupper. Der
er fra de regionale hjortevildtgrupper i Vestjylland, Midtjylland, Djursland og Himmerland lavet en
fælles indstilling, som Flemming ikke mente, at alle nødvendigvis stod bag, men som Hans forsvarede med, at med en fælles indstilling fra et større område ville man stå stærkere nationalt.
Flemming gav udtryk for generel utilfredshed med håndteringen af indstillingerne fra de regionale
grupper til den nationale hjortevildtsgruppe.
Der blev i bestyrelsen forsvaret, forklaret og diskuteret kronvildtsforvaltning, uden at man nåede en
større enighed eller nogen form for fælles løsning på problematikken end tidligere.
Hans Jørn, Ringkøbing-Skjern:
De 3 eksisterende gåselav Skjern, Stauning og Lund i Nordjylland har fået mail fra Jesper Madsen,
at der nu må reguleres 500 bramgæs i lavene. Det nedlagte antal skal indrapporteres til DCE. Det er
et meget positivt samarbejde med Jesper Madsen, og folk er tilfredse med, at bramgæssene nu må
reguleres i det nævnte antal.
Jesper Madsen starter et projekt op sammen med Naturstyrelsen. Bestandene af kortnæbbet gæs er
faldet fra 100.000 til ca. 60.000 stk., og jagttiden i januar er derfor blevet lukket på det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet. Hans Jørgen stillede spørgsmålet, om hvordan den økonomiske konsekvens heraf vil se ud for bl.a. jagtlejen?
Jan, Skive:
Der er i Skive blevet forhandlet en jagtlejekontrakt i stand med Skive kommune omkring jagten på
kommunens arealer. Der er også nedsat en brugergruppe sammen med andre interessenter bl.a.

bikere og ryttere etc. i kommunen, og det første møde i gruppen er afholdt. Det er vanskeligere i
praksis at få folk til at holde de afstukne ruter i skovene.
En del fritidsfiskere i Salling, som i øvrigt også er jægere, har haft problemer med fangstredskaber,
som er blevet ødelagt af sæler i Limfjorden. Jan spurgte om, hvor man skal få fat i reguleringstilladelser, som man f.eks. har i Karup Å, og han efterlyste en tovholder for det i Jægerforbundet.
Linda, Viborg:
Den 30. september har der igen været holdt møde på Fussingø med Naturstyrelsen for at komme videre med Stevnstrup Enge projektet. Der er fastsat dato for planlægningsmøde den 30. november
for den første prøvejagt den 5. december i området, og herefter afholdes der evalueringsmøde den
10. december. Der er inviteret ca. 22-25 personer fra de omkringliggende jagtforeninger til prøvejagten.
Den 28. oktober var der møde i Hjortevildtsgruppen Midtjylland i Silkeborg, her deltog 2 bestyrelsesmedlemmer samt formanden. I uge efter var de lokale hjortevildtsgruppe indbudt til møde og her
deltog et andet jægerrådsbestyrelsesmedlem.
Den 3. november var der inviteret til møde i Jægerforum på Fussingø, og her deltog Linda. Der var
repræsentanter fra Randers, Syddjurs, Viborg og Dansk Land og Strandjagt. Der var orientering fra
Naturstyrelsen ved skovridder Peter Brostrøm og Sandor Markus samt gensidig orientering fra de
øvrige jægerrådsformænd. Kredsformænd Knud Pedersen og Erik Lykke samt Jens Bjørn deltog også.
Den 4. december var der bestyrelsesmøde i Jægerrådet i Viborg, og den 14. december skal Linda
holde foredrag i Stoholm Jagtforening for årets kursister omkring arbejdet i Jægerrådene og Danmarks Jægerforbund som organisation.
Der har endvidere været arbejdet med flere høringssvar i kommunen, bl.a. vedrørende Busbjerg ved
Bjerringbro, Karup Å ved Hagebro samt Viborg Naturpark.
Lars, Struer:
Intet at berette, og der har ikke været afholdt møder siden sidst. Struer Jagtforening har fået ny
formand, men han ønsker ikke en personlig plads i Jægerrådet, hvorfor der er udpeget en anden
repræsentant.
Ejvind, Holstebro:
Ejvind forsøger at finde ud af, hvem der skal være repræsentant i Jægerforum i Feldborg og
Klosterheden. Han blev anbefalet at få valgt disse repræsentanter på jægerrådets årsmøde. Der er
også et åbent spørgsmål om, hvordan Holstebro vil/skal forvalte kommunens rågeregulering.
10. Eventuelt
Da tiden var ret fremskreden, var der ingenting til punktet, og mødet sluttede tæt på midnat.

Næste møde onsdag den 24. februar i Aulum Fritidscenter sammen med koordinatorerne. Evt.
tidligere formøde for kredsbestyrelsen, hvilket indkaldes af Knud.
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