Referat af møde med koordinatorer den 24. februar 2016 i Aulum Fritidscenter
Deltagere:
Knud Pedersen (kredsformand), Johnny Faurskov (afgående formand Lemvig), Henrik Hjerl Cartsensn, (ny formand Lemvig), Lars Pultz Knudsen (formand Struer), Arne Thomsen (formand Herning), Flemming Overgaard (formand Ikast-Brande), Hans Jørgen Dahl (formand RingkøbingSkjern), Ejvind Grønbæk (formand Holstebro), Jan B. Rasmussen (formand Skive og kredskasserer)
samt Linda Nielsen (formand Viborg og kredssekretær).
Afbud: Lars Jensen (hovedbestyrelsesmedlem)
Koordinatorer:
Benny Green (hunde), Henning Meldgaard (riffel), Carl Johan Mikkelsen (buejæger), Jesper Bromerholm (jagthorn), Lars Pultz Knudsen (web), Thomas H. Pedersen (vildtplejerådgiver), Jytte Paarup (vildtplejerådgiver), Omar Mebder (nyjæger), Sigvald Gravesen (mobil skydevogn), Bent Bech
Larsen (trækvildt) & Henrik Hedegaard (schweisshunde).
Velkommen
Knud Pedersen bød velkommen til de fremmødte koordinatorer, som sluttede sig til kredsbestyrelsesmødet kl. 19.30.
1. Præsentation af de fremmødte
Alle blev præsenteret af Knud Pedersen - se titler ovenfor under deltagere.
2. Kort orientering fra kasserer Jan B. Rasmussen
Jan roste koordinatorerne for hurtigere og bedre afregninger til ham end tidligere. Han henviste til,
at man anvender afregningsskemaer, som ligger på Tillidsmandsnettet under Jægerforbundet, da
især kørselsskemaet kan ændre takster. Det gælder også afregningsskemaer for Jægerrådene. Især
skemaer for hundearrangementer en nu mere opdelte end tidligere.
Man skal også være opmærksom på, at der f.eks. ved afregning af kredsarrangementer på hundeområdet er forskellige takster for dommere, aspiranter og prøveleder, hvorfor det er vigtigt at få
angivet arbejdsopgaverne blandt deltagere.
Man kan lave afregningen elektronisk, printe og scanne og sende dem til ham. Man har dog pligt til
at opbevare originalen i 5 år. Jan påpegede, at det også var vigtigt for ham, at telefonnummer var
angivet, så han kunne ringe folk op i tvivlsspørgsmål. Ved arrangementerne skal der endvidere altid
foreligge en deltagerliste med navnene på deltagerne.
Jan viste på computeren, hvor man kan finde de forskellige afregningsskemaer på hjemmesiden.
3. Kort beretning fra koordinatorerne
Benny Green, hunde
Jægerforbundets hundeudvalg er blevet delt i 2, et prøveudvalg, som står for det praktiske arbejde
og som reelt er uden for politisk indflydelse og et hundeudvalg, som kun tager sig af det politiske
og som er udpeget af Jægerforbundet.
I forbindelse med opdelingen har der været afholdt et orienterede møde på Fyn i efteråret, hvor de
involverede parter blev informeret om ændringen og opdelingen, hvilket herefter ikke kunne æn-

dres. Formanden for prøveudvalget deltager i hundeudvalgets møder. Denne organisatorisk ændring
har afstedkommet, at koordinatorerne fra bl.a. kreds 2, 3 og 8 har trukket sig, og fra kreds 4 er der
endnu ikke truffet endelig beslutning. Der afholdes nye møder den 25. februar og den 21. marts.
Der bliver arbejdet mere for ikke-stående hunde end tidligere, dog er der på apporteringsprøverne
stadig flest stående hunde, som deltager, frem for stødende hunde. Det er bl.a. svært at få engageret
folk med stødende hunde til at medvirke til at finde terræner til prøverne.
Benny ønsker ca. 5-7 minutters taletid på kredsmødet.
Henning Melgaard, riffel:
De riffelinstruktørkurser, som Naturstyrelsen har varslet, ser ikke umiddelbart ud til at være nært
forestående.
Man er gået sammen med DGI om at lave en feltskydning på Sjælland i marts og en i Ulfborg den
3. april. Ved disse skydninger skal der være 10 personer pr. hold, 5 jægere og 5 DGI'ere. Man overvejer at lægge disse skydninger ud til lokale foreninger.
Danmarks Jægerforbund har indgået en aftale med det svenske jægerforbund om at kunne udstede
elgkort. Det eneste, der kræves, er en godkendt bane og medlemskab af DJ, og alle kan søge om at
få banen godkendt.
Allan Dahl Jakobsen, Skive er ny riffelprøvesagkyndig. Han afløser Kjeld Kristiansen, som er gået
bort for nylig.
Der er blevet spurgt, om der er andre kredse, der kunne tænkes at afholde forbundsmesterskab i
september i stedet for altid i Ulfborg. Der vil blive udarbejdet en "drejebog" for skydningen. Der
skal kunne findes faciliteter til at kunne huse og afvikle skydning for ca. 275 personer på 1 dag.
Henning efterlyste en liste over riffelinstruktører i kreds 2. Naturstyrelsen kan fratage instruktørerne
deres bevis. DJ kan ikke alene gøre det.
Hans Jørgen, Ringkøbing-Skjern Jægerråd tilbød skydning i Borris med DGI St. Bededag sammen
med de 500 skytter, han selv skal have derude.
Knud Pedersen foreslog, at man evt. kunne kombinere en jagtsti med en feltskydning.
Henning Melgaard ønsker ikke taletid på kredsmødet.
Carl Johan Mikkelsen, bue:
Der er stadig mange pile i luften med hensyn til bueskydning. I 2015 har der været en fremgang på
ca. 25% i forhold til sidste år, og medlemstallet er nu oppe på 2076. Der er tilmeldt 235 til forårets
prøver.
Carl Johan nævnte, at der er fantastiske baner både i Ulfborg og i Skive, og Thomas Pedersen
nævnte, at der også kunne stilles baner til rådighed i Nr. Snede.
Lars Pultz opfordrede til, at man giver besked til ham, så vil han sætte de kommende arrangementer
på kredsens hjemmeside.

Det koster kr. 500,- for leje af buetraileren, og der må ikke tages entre. Carl Johan har reserveret
den både til Landsskuet i Herning i juli og til Jagt & Mennesker på Hjerl Hede i august.
Der skal afholdes kredsmesterskab hos Vestjyske Bueskytter i Ulfborg. Det bliver kreds 6, der afholder kredsmesterskaber i buefeltskydning.
Carl Johan ønsker ca. 10 minutters taletid på kredsmødet.
Jesper Bromerholm, jagthorn
Der arbejdes med afholdelse af et instruktørkursus på Kalø, og især arbejdes der med, hvilke optagelseskriterier, der skal være gældende for de kommende instruktører.
Der har været nogle problemer med programmet på computeren til pointoptælling, hvilket havde
resulteret i forkert medaljeuddeling, hvor man måtte returnere nogle og uddele til andre.
Der har også været problemer med betalingssystemet på Flexnet, men det ser nu ud til at virke bedre.
Der afholdes duelighedsprøve i kreds 1 i år på Nibe Landbrugsskole.
Der afholdes forbundsmesterskab på Gl. Estrup i 2016, på Reventlow Gods i 2017, hvorefter det
igen kommer retur til egnen i 2018.
Jesper ønsker ca. 5-7 minutters taletid på kredsmødet.
Lars Pultz Knudsen, web-koordinator
Kredsens hjemmeside har skiftet udseende sammen med hovedforbundets, men det hele kører ikke
helt optimalt endnu. Der er kommet en funktion, så man nu kan tilmelde sig direkte til arrangementerne, og arrangørerne kan få tilbagemeldinger på, hvor mange der er tilmeldt.
Lars opfordrede til, at man sender oplysninger om arrangementer, billeder og artikler ind, som kan
lægges på hjemmesiden.
Han oplyste, at alle referater fra både kredsen og de forskellige Jægerråd rundt om i kredsen også
kan findes på hjemmesiden, og at kredsens hjemmeside nu i langt højere grad er integreret med Jægerforbundets hjemmeside.
Lars ønsker ikke taletid på kredsmødet.
Thomas H. Pedersen & Jytte Paarup, Vildtplejerådgiver
Naturprisen har tidligere været under deres område, hvor de sammen med 2 repræsentanter fra
kredsbestyrelsen har været med ude på bedrifterne og vurdere de indstillede projekter, men efter der
er kommet nye kriterier for udvælgelsen, er denne del ikke længere under vildtplejerådgiverne.
De ting, de stadig skal beskæftige sig med, er primært foredrag, markvandringer og telefonisk rådgivning. De tager ikke længere ud og rådgiver de enkelte bedrifter, den del foretages nu af ansatte
under Jægerforbundet. I starten blev der startet mange markvildtslav op på Sjælland, men det er nu
som om, at det også rykker til Jylland. Dog er der problemer med de personalemæssige ressourcer i
Jægerforbundet til, at man kan nå ud til alle, der ønsker at etablere lav.

Både Jytte og Thomas føler sig noget oversete i forhold til de opgaver, de tidligere har haft. De oplever også, at mange jægere og lodsejere selv i samarbejde finder ud af at lave diverse tiltag, også
uden om Jægerforbundet.
Carl Erik nævnte et projekt i Herning-området, hvor der er lavet fauna-pletter, og hvor både biavlerforening, FDJ, DN, DOF, jægere, lodsejere og kommunen samarbejder om projektet.
Thomas oplyste, at i Ejstrupholm er der gang i et lignende projekt.
Linda kunne understøtte Jytte og Thomas oplysninger, om de manglende ressourcer fra Jægerforbundet side, da projektet "Søvsø Agerhønselaug" ikke havde hørt en lyd herfra, siden pilotprojekt
perioden udløb. Projektet eksisterer stadig, men med væsentlig reducerede lokale ressourcer og arbejdskraft, og holdt i live af almindelig jysk dum-stædighed.
Både Jytte og Thomas kommer, men ønsker ikke taletid på kredsmødet.
Omar Mebder, nyjæger:
Det ses typisk, at man "mister" nyjægerne efter det 3. år, og han stillede spørgsmålet, om det kan
være, at lokalforeningerne ikke gør nok for at beholde dem?
Han angav selv en af grundene til, at det kan være svært for en nyjæger at få startet med at komme
alene med på jagterne og til arrangementerne, og at de måske er lidt "bange" for det. Der burde fra
lokalforeningerne tages bedre hånd om dem.
Der har været søgt en del midler fra nyjægerpuljen, men det har ikke rigtigt været de rigtige kriterier
og formål, der har været søgt til.
Sigvald fortalte om et nyjæger arrangement på skydebanen, hvor der har været stor tilslutning, og
Omar havde selv deltaget i en nyjægerjagt i Stoholm Jagtforening med 30 deltagere, som havde haft
en god dag.
Benny nævnte, at man havde haft nyjægere med ude for at skyde fugle for hundene på en apporteringsprøve, hvilket havde været en stor succes, og Jytte foreslog, at man også kunne have nyjægere
med til at lave markvildtspleje for også at engagere dem i naturpleje.
Omar kommer ikke til kredsmødet.
Sigvald Gravesen, mobil skydevogn
Sigvald klagede over, at skydevognen er for lidt ude at køre. Mange ringer for at høre prisen og
siger, at de vil vende tilbage, men gør det ikke. Han spurgte, om det er billigere at leje skydevogn i
andre kredse, hvilket det ikke burde være. Prisen er kr. 500,- for foreninger, og kr. 1.500,- for private. Beløbet er inkl. 400 duer.
Sigvald kommer, men ønsker ikke taletid på kredsmødet.
Bent Bech Larsen, trækvildt:
Bent er udpeget af kredsen til at sidde med i trækvildtsudvalget.
Bent nævnte, at der er blevet lukket for jagten på kortnæbbet gås i januar 2016, men at det har vist
sig, at der har været en fejl i optællingen i november 2015, og at bestanden er større end først anta-

get. Man vil nu foretage en ny optælling i april på Svalbard, som så skal lægge til grund for en vurdering i juni af, om jagten i januar 2017 igen skal åbnes.
Bestanden af bramgæs udvikler sig eksplosivt. Der er ca. 1,2 millioner, der yngler i Baltikum og
Rusland og ca. 200.000 i Danmark. På trods af bestandsudviklingen ser det sort ud med at få jagttid
på den, da den er på EU's fugledirektiv liste. Hvis den skal væk herfra, skal der "handles" med andre arter. Der er mulighed for en evt. regulering til næste år, og bestandsmæssigt vil man kunne
skyde ca. 100.000 pr. år.
Der ønskes og arbejdes på at få mere jagt og mindre regulering på skovduer. Der er nyt oplæg til
jagttiderne på de fugle, trækvildtsudvalget forvalter.
Bent ønsker ca. 10 minutters taletid til kredsmødet.
Jagtstikoordinator
Efter Thorbjørn Knudsen, Kvols er stoppet, er der flere gange - desværre uden succes - blevet efterlyst en afløser for ham. Er man selv interesseret eller kender nogen, der er, kan man henvende sig til
Knud Pedersen.
Henrik Hedegaard, schweisshunde
Sekretariatet for schweisshunde er kommet tilbage til Naturstyrelsen efter at have ligget hos Jægerforbundet. Henrik er udpeget af Naturstyrelsen.
Han kunne oplyse, at der ligger en opgave hos DJ i at få reduceret anskydninger især med hagl i
Vestjylland og på Bornholm. Det er især problematisk med for lange skudafstande til råvildt. Der
ses en klar tendens til færre anskydninger på jagter, hvor det meget tydeligt i parolen bliver specificeret, at man skal passe på med de for lange skudafstande, og at man bør skyde i rene sideskud på
15-20 meter.
Anskudte dyr er lettest at finde i 1. sårleje, og det anbefales også, at schweisshunde de første 2 år
kun bruges til det arbejde og ikke til jagter.
Knud pointerede, at der ikke er skydepligt på jagter, og at man skal lave gode og tydelige paroler,
hvor vigtigheden af skudafstanden pointeres kraftigt.
I registeret skelnes der mellem kontroleftersøgninger og eftersøgninger, og disse registreres forskelligt. Eftersøgninger er der, hvor man med sikkerhed ved, at dyret er anskudt, og kontroleftersøgninger er, som ordet angiver, en kontrol ved mistanke om evt. anskydning.
Henrik kommer og ønsker ca. 5-10 minutters taletid til kredsmødet.
4. Aflæggelse af beretning på kredsmødet den 5. marts 2016
Koordinatorerne ønsker taletid som angivet ovenfor.
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