
Årsmøde i Jægerrådet Ikast-Brande kommune 

Onsdag d. 1. februar 2017 kl. 19  

Sted: Gludsted Jagtforenings skydebane, Fasterholtvej 15, 7361 Ejstrupholm 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

Kirstein Henriksen blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt som dirigent 

Kirstein Henriksen takkede for valget og konstaterede at årsmødet var rettidigt indkald i JÆGER. 

Forsamlingen udpegede 2 stemmetællere, Lene og Henrik. 

2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke. 

Formandens beretning ved Flemming Dam Overgaard. 

2016 har været et turbulent år, og der er sket meget siden vi her, på sidste års møde, indstillede Norbert 

Ravnsbæk til hovedbestyrelsen, som modkandidat til Lars, så det blev kampvalg på kredsmødet. 

Det var dog ikke vores indstilling der reelt gjorde ham til kandidat, fordi vores møde ikke var rettidigt 

indkaldt i JÆGER. Derfor blev vi heldigvis reddet af Herning, som også indstillede Norbert. 

Jeg er blev noget skuffet over reaktionen hos mine kolleger i kredsen, - der var ingen accept af at vi havde 

indstillet Norbert.  

I Jægerrådet i Ikast- Brande vil vi gerne have at tingene foregår efter reglerne. Vi vil gerne bringe jeres 

holdninger videre op i systemet, så langt som muligt. Der var nogen der mente, at det var spild af tid. Så 

populær det er jeg ikke i kredsen. Jeg oplevede mange underlige ting og forsøg på benspænd op til 

kredsmødet. Det er ikke let at arbejde på den måde. 

På trods af den manglende opbakning i kredsens bestyrelse, blev Norbert Ravnsbæk valgt ind med 2/3 

flertal, og det er jo ikke noget der bare kunne være fikset af os i Ikast- Brande. Der må jo være nogen af de 

andre jægerråd, der er ude af trit med deres medlemmers holdning. 

Vi har også talt rigtig meget om kronvildt, nogen siger for meget. Vi har været langt omkring og vi har ikke 

været vilde med udspillet fra DJ. 

Så kom der heldigvis et helt andet udspil fra ministeren, og der står vi nu. 

Der er også gang i jagttidsforhandlingerne, i forhold til alt det andet vildt, og der har været afholdt nogle 

gode og positive møder. 

Vi har også haft vor årlige flugtskydnings kom sammen. I 2016 var det på Ruskær skydebane, det var pænt 

besøgt.  Her I år bliver det på Højderyggens skydecenter. Vi arbejder med at finde den rette form for det 

arrangement, der er kommet et nyt udspil, som er sendt ud til jagtforeningerne. 



Til slut vil jeg takke for jeres store støtte og håber på at have den fremad rettet, - specielt når de andre ikke 

er vilde med os! 

Grønt råd v. Sten Kristoffersen. 

Ikast-Brande Kommune har oprettet Dialogforum for det åbne land i 2016. Formålene med forummet er at 

skabe åbenhed og lokal forankring, formidle ideer og projekter og styrke samskabelse mellem borgere og 

kommune. Forummet skal bruges til at orientere og inspirere hinanden. Fokus vil være på lokale forhold og 

lokale projekter. Der holdes 2 årlige møder hvor emner har været bl.a. projekt om fauna pletter, fugle, 

skovrejsning og cykelstier. 

Sten Kristoffersen orienterede også, om et møde der skal afholdes i februar i midtjysk læplantningslaug. 

Rågeregulering v. Lars Bitsch. 

Der er ikke reguleret så mange rågeunger som tidligere. Et resultat af at der er færre og færre råger. Der er 

registret 8 lokaliteter med reder, hvor der tilsammen er reguleret 174 unger hvilket er en tilbagegang på 

100. 

Omkring Svaneparken er der søgt dispensation til at topskære rede træerne. Der blev kun reguleret 19 

unger. 

Hvis man vil deltage i reguleringen er der tilmelding til Ib Kølbæk senest 28 februar. 

Kontaktpersonen til Ikast- Brande kommune Dorte Overgaard, er blevet afløst af Torben Heegard. 

Flemming Overgaard overtog igen ordet og introducerede en omdelt stemmeseddel med tilhørende bilag. 

Jægerrådet Ikast- Brande har vedtaget at lave en tilkendegivende afstemning, på baggrund af de 

muligheder, som ministerens nye model for kronvildt forvaltning giver. Vores mål med afstemningen er, at 

få et fingerpeg om, hvordan jægerne i Ikast- Brande forholder sig til disse spørgsmål, vel vidende at vi kun 

er et, af mange jægerråd i området. 

Der var udleveret 2 bilag. Det ene ”den nye model” som beskrevet på miljø og fødevareministeriets 

hjemmeside. Det andet bilag et forslag fra Hans Schougaard, repræsentant fra DJ i Region Midtjyllands 

Hjortevildtgruppe om, fortsat at frede mellemhjortene i vores område. 

Der var 70 stemmeberettigede tilstede. Der var 1 blank stemmeseddel. 

Spørgsmål 1. Ønsker vi sprossefredning som nuværende? Ja: 25 Nej: 44 

Spørgsmål 2. Ønsker vi 14 dages brunst jagt? Ja: 38 Nej: 31 

Spørgsmål 3. Ønsker vi jagttid på dåvildt i Ikast- Brande? Ja: 51 Nej: 17 

 

3. Valg af formand (Der er ikke formandsvalg i år) 



4. Orientering om bestyrelsens sammensætning. 

Formand: Flemming D. Overgaard 

Brande: Benny Pedersen 

Boest og omegns: Finn Krogh 

Gludsted: Sten Kristoffersen 

Munklinde: Lars Bitsch 

Ejstrupholm: Bent Jensen 

Nørre Snede: Inga Fog 

Klovborg: Elna Thomsen 

Ruskjær: Allan Stær 

Blåhøj: Ingen valgt 

5. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 

- Indstillinger i henhold til punkt 5 skal meddeles skriftligt til kredsformanden, senest 3 uger før 

kredsmødet. 

- Da ikke alle jagtforeninger kan få en delegeret plads på repræsentantskabsmødet 2017, har følgende 

jagtforeninger en plads i 2017 i nævnte rækkefølge: Blåhøj, Klovborg, Boest, Munklinde, Ruskjær, Gludsted, 

Nørre Snede samt formanden for jægerrådet. (I 2018 starter rækken med: Ejstrupholm, Brande osv.) 

Tilmelding til Flemming D. Overgaard senest d. 20 februar med angivelse af medlemsnummer og e-mail. 

6. Indkomne forslag 

Forslag til beslutning på kredsmødet d. 18 marts i Kreds 2, vedr. inddeling af kredsen i distrikter. (bilag) 

Flemming Overgaard fremlagde forslaget. Der var nogen drøftelse, men konklusionen blev at forsamlingen 

bifaldt at der blev arbejdet videre med en forsøgsvis opdeling af kreds 2. 

7. Eventuelt 

John Chris: 

Brunstjagten er årsagen til, hvis vi ikke når i mål, med målsætningen om en større andel af ældre hjorte. 

Kirstein:  

Der er stor succes med fredning af mellemhjorte i Gludsted området. 

Lars: 



Der skulle have været en diskussion inden afstemningen. 

Hans Erik: 

Vi skal skyde flere hinder og kalve og evt. samarbejde med statsskoven. Landmændene er voldsom plaget 

af markskader. 

Finn: 

I Give, Brande og Blåhøj har der været fællesjagt med stor tryk på 5000 ha. Ønske om fællesjagt med 

statsskoven skal bringes op i Jægerforum, hvor der plejer at blive afholdt et årligt møde. 

Knud P.: 

Hvis Ikast Brande ønsker jagttid på dåvildt indføjet i kommende jagttider, kan det gennemføres ved at koble 

sig på Hernings jagttid. 

 

Aftenens tema:  

Planlægning af natur- og vildttiltag i agerlandet ved natur- og vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner. 

Rasmus Filsø Løbner fra Landbrugscenter Sagro, talte ud fra, hvad der kan motivere til at lave målrettet 

natur og vildtpleje. 

Motiverne kan være:  

Jagt og herlighedsværdier: Bedre jagt og træningsmuligheder, gladere medarbejdere og naboer, robusthed 

og stolthed i jægerkredse. 

Økonomi: ejendomsværdi, jagtleje, tilskudsordninger, bedre økonomi i markdrift. 

5 faser i planlægning af naturtiltag. 

1. Forventningsafstemning. 

2. Biologi. Gennemgang af krav til fasanens levested. Krat, kantvegetation, soleksponeret område, 

lysåbne afgrøder. 

3. Terrænanalyse. Hvilke biotoper har jeg på området. 

4. Bureaukrati. På arealer med omdrift, må der etableres vildttiltag på 10% af markens areal, i max. 

bredde på 10 m, med ha støtte, uden specielle ansøgninger. Bl.a. faunapletter, hvor der er et 

aktuelt projekt i Herning og Ikast Brande kommuner. (Pjece uddelt) 

5. Anlæggelse  

Der blev vist en film med landmand Michael Bundgaard, som fortæller om vildtvenlige tiltag på 

områder hvor det ikke er rentabelt at dyrke jorden.  

 

 

 



Rasmus Filsø Løbner havde derefter et indlæg om tiltag for at undgå påkørsel af rålam ved første høslæt. 

Han introducerede en papirpose i kraftigt papir som rasler i vinden. Posen opsættes på en pilekvist og den 

sprøjtes evt. med hjortetaksolie. Metoden har givet gode resultater hos nogle landmænd der har deltaget i 

forsøg med posen. 

Til slut oplyste Rasmus Filsø Løbner om Erfa- grupper, som Sagro kan tilbyde. Der afholdes 4 møder om året 

med deltagelse af 8 personer. Sagro står for al koordinering. Det koster 1500 kr. ex. Moms pr deltager. 

 

Kaffepause 

Derefter indlæg ved: 

Vildtkonsulent Karsten Lund Platz, NST Blåvandshuk: Regulering af kronvildt i Ikast Brande kommune. 

Vildt konsulenten fortalte om sig selv, at han kun havde været vildtkonsulent ved Miljø og 

fødevareministeriet i 2 år. 

 Han fortalte om arbejdsopgaverne der ligger hos vildkonsulenterne, som bl.a. er, at behandle ansøgninger 

om reguleringer i stort set hele midt og Vestjylland. Der var i alt, i hele området, 1432 ansøgninger om 

regulering af forskelligt vildt og kun 1 mand til at behandle ansøgningerne.  

Ud over det, er der afholdelse af jagtprøver, som de er 2 mand om. Der har været ca. 800 

jagttegnsaspiranter til prøve og med 20 om dagen, er det blevet til mange dage, der er gået med den 

opgave. 

Af andre opgaver er der salg af jagt og jagtudlejning, salg af vildkød. Rådgivning om stort og småt. Diverse 

arbejdsgrupper og beredskab for havpattedyr. 

Der blev i 2016 modtaget 149 ansøgninger om regulering fra jægere og lodsejere i Ikast- Brande kommune. 

75 af ansøgningerne omhandlede kronvildt og der blev givet 62 tilladelser. 

Tilladelserne fordeler sig med: 

 44,5 % regulering af kronkalv 1 time før og en time efter solopgang i perioden 15 juli til 30 september. 

22,29% Kronvildt i andre situationer 

9,1% Kronvildt i jagttiden. 

Der gives tilladelse til 2 kalve pr tilladelse. 

Hovedbestyrelsesmedlem Norbert Ravnsbæk. 

Norbert Ravnsbæk talte om fremtidens strategi i Danmarks Jægerforbund.  

Der blev fremlagt 4 overordnede strategiområder: 

1. Meningsfulde medlemskaber 



2. Stærk frivillig organisation 

3. Kendskab og kommunikation 

4. Bæredygtig jagt og natur. 

Der skal fokus på jagtforeningerne og jægerrådene og deres politiske kompetencer, kredsenes opbygning, 

skal kredse udgøre et valgområde for et hovedbestyrelsesmedlem. Hvem skal bestemme og hvordan skal 

der stemmes, skal der f.eks. være direkte valg til hovedbestyrelsen. 

 

Kredsformand Knud Pedersen. 

Frafaldt sit indlæg på grund af fremskreden tid. 

 

Flemming D Overgaard sluttede mødet med at takke for fremmødet og takke indlægsholderne.  

Mødet sluttede kl. 22.30 

 


