
Jægerrådet Viborg 

Referat bestyrelsesmøde 4. april 2016 

Tilstede: Kurt Kristensen, Per Fisker, Jens Chr. Hedegaard, Tage Toft, John Ø. Lund, Linda Nielsen, Knud Erik 

Jensen & Jan Thostrup. 

Fraværende ved afbud: Kim Kiilerich 

Pkt. 1) Godkendelse af referater fra forrige møder. 

Referater godkendt og underskrevet (dog mangler referat fra 21/4-2015) 

Pkt. 2) Situationen i Jægerrådet 

a) Kort orientering fra kredsen. 

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i kredsen den 30/3-2016 

b) Repræsentantskabsmødet afholdes i Vingsted den 30/4-2016 – materiale hertil er på vej i postkasserne. 

c) Der afholdes formøde i Aulum den 20/4-2016 kl. 19.30 for de, der er interesserede. Datoen er efter-

følgende ændret til den 27/4-2016 (fremsendt via mail), da Norbert ikke kunne deltage den 20/4. 

d) Der afholdes kursus for kredsbestyrelsesmedlemmer på Kalø den 11/5-2016. 

e) Regnskab fra Ejner Møller – Jægerrådskassen 

Ejnar har aflagt behørigt regnskab, og kassen udviste et mindre overskud på kr. 2.563,99 

f) Stevnstrup Enge. 

Man har valgt at starte forfra med hele projektet for at komme igennem bureaukratiet ved Naturstyrelsen. 

Havde man fra starten vidst dette, var det hele blevet grebet meget anderledes an. Der skal således laves 

vedtægter og forpagtningsaftaler samt etableres en ny ”forening”. Der vil blive indkaldt til møde i Jægerforum 

på Fussingø den 4. maj, hvor vedtægter m.v. skal godkendes af de 4 Jægerråd samt kredsformænd og herefter 

indkaldes til stiftende møde for Jægerrådenes bestyrelser.  

Det er aftalt, at der kun bliver orienteret om Stevnstrup Enge-projektet i Jægerrådet i Viborg, såfremt nogle 

bestyrelsesmedlemmer specifikt beder om en opdatering.  

g) Møde i Hjortevildtsgruppe Midtjylland. 

Der har været afholdt møde i gruppen den 15/2-2016, men der foreligger ikke noget referat fra mødet. Ved 

næste møde insisteres på, at der skal skrives referater fra møderne.  

h) Landsskue i Herning den 30/6, 2/7 og 3/7 2016 

Kredsen stiller igen i år op med en stand på skuet. Evt. kredsmateriale (banner, flag m.m.) bliver/vil blive 

opbevaret i Herning fremover, hvorfra det kan rekvireres.  

i) ”Jagt og Mennesker” på Hjerl Hede den 20-21/8 2016. 

TV-kokken Claus Holm fra TV2 og Christian Bitz kommer og ”underholder” med madlavning m.m. Der har været 

holdt planlægningsmøde på Hjerl Hede den 16. marts. Såfremt nogen i kommunens jagtforeninger ønsker at 

deltage på standen, kan man rette henvendelse til Linda. 

Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft) 

Der har igen været diskussion om mountain bikerne. Formanden for Viborg mountainbike klub deltog på 

mødet, og blev gjort opmærksom på det store og stadigt stigende problem med disse cyklister.  

Iflg. Nyhedsmedierne vil Venstre sælge ud af Statsskovene (de ikke bynære) og anvende midlerne herfra til 

jordkøb andetsteds.  

Der hersker tvivl om, hvorvidt der overhovedet må køres i eks. private skove efter solnedgang. Efterfølgende har 

Jan T. fundet følgende på Naturstyrelsens hjemmeside :  

I de privatejede skove må man gå og cykle, men kun på skovveje og stier. Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang. 

Hvis skoven er under 5 hektar må skovejeren godt lukke den af for offentligheden. 

I Naturstyrelsens skove må man færdes til fods hele døgnet udenfor veje og stier. Det er tilladt at cykle på veje og 

stier, også om natten. Dette gælder også for skove ejet af offentlige stiftelser, kommune. Adgangen til skove kan 



forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt. 

Vedr. fredningen af dele af Gudenådalen har man afgivet høringssvar til DN sammen med Favrskov Kommune. 

Der skal vælges en suppleant fra Jægerrådet til Det Grønne Råd, og her indvilligede Jens Chr. Hedegaard at 

stille sit mandat til rådighed. Tage giver hans kontaktdata videre. 

4) Evaluering af kredsmødet afholdt i Dejbjerg. 

Kurt gav udtryk for utilfredshed med Knud Eriks ”angreb” på Linda vedr. forslaget fra Roum Jagtforening. Mente 

ikke det havde hjemme på dette møde. Knud Erik fandt det ikke passende, at han ikke tidligere i processen 

havde fået en orientering om, at det af Roum Jagtforening stillede forslag på Jægerrådets Årsmøde i januar, 

ikke var lovligt fremsat, og derfor ikke kunne viderebehandles på kredsmødet. Det kom dog med, da Roum 

Jagtforening sendte det direkte på kredsmødet.  

Samtidig tilkendegav Kurt utilfredshed med Lindas håndtering af Norbert og hans virke. Per Fisker kommente-

rede, at det måske var ”lidt” utidigt at angribe Norbert på kredsmødet. 

 

Efter lidt diskussion/debat om, hvorvidt det ene var mere rigtigt end det andet, fandt man frem til en konklu-

sion, der var acceptabel for alle.   

5) Hestemarked i Bjerringbro den 12/6-2016. 

Kurt har givet besked om, at jægerne deltager med en stand igen i år, hvilket de er glade for i Bjerringbro. Telt, 

container m.m. er bestilt. Vi får forbundets skydeanlæg, som Gudenådalen skal ”bestyre”. Der mangler folk til 

smykkeværkstedet, men det skulle gerne løse sig inden da. Kød til grill og forlægning skulle heller ikke være 

noget problem. Tage stiller op som ”Grillmaster”, såfremt der ikke er en fra de andre foreninger, der meget 

gerne vil grille ☺. Per skal nok levere grillen som sidste år, selvom han ikke selv kan deltage. Vi indkøber selv et 

flag (Dansk Jægerforbund). Der var tale om, hvorvidt vi kan få besøg af konservator Ole Larsen, en knivmager 

og evt. hornblæser(ere). Dette arbejdes der videre med. Kredsens buekoordinator Carl Johan Mikkelsen kommer 

og viser og fortæller om buer. Der kommer schweisshundefører samt løbende opvisning af apporterende 

jagthunde. Linda skaffer materialer fra Jægerforbundet.  

6) Opfølgning fra sidste møde. 

John har fået fat i div. materialer til brug for regulering, så det nu er ham, der står for udlevering af fælder m.m.. 

Han har hentet alle fælder m.v. fra Erling Svolgaard. Al rekvisition foregår nu gennem John.  

7) Eventuelt. 

Kurt kunne oplyse, at schweisshundeførerne IKKE påtager sig opgaver med vildtpåkørsler p.g.a. forsikrings-

spørgssmål.  

8. Næste møde  

Aftalt til den 23/8-2016  -  sædvanlig tid og sted.  

Referent Jan Thostrup    

 

 


