Referat af møde den 05. december 2017 hos Lars Pultz Knudsen, Struer
Deltagere: Knud Pedersen, Norbert Ravnsbæk, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind
Grønbæk, Arne Thomsen, Hans Jørn Dahl, Lars Pultz Knudsen & Linda Nielsen.
Fravær ved afbud: Henrik Hjerl Carstensen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.
2. Underskrift af referatet fra den 22. august 2017 i Lemvig
Referatet underskrevet uden yderligere kommentarer.
3. Indkommen post
Der er kommet invitation til Jægerrådsformandsmøde på Dalum Landbrugsskole den 13. december.
Knud opfordrede til samkørsel.
Der er kommet mail fra Sabine Rohde, Jægerforbundet angående skydebaner på forsvarets arealer.
Knud sender mail til jægerrådsformændene, som sender videre til lokalforeningsformændene.
Jan Adamsen, Stoholm har meldt sig som nyjæger koordinator i kredsen. Oplysningerne er meldt
ind til DJ, Lars P. sætter det på hjemmesiden. Desværre har den været nede, da der er skiftet udbyder.
Linda inviterer ham til jægerrådsårsmøde i Viborg, da han hører til her. Ellers ser vi ham til koordinatormøde i Aulum og kredsmøde i Dejbjerg.
Lone Østergaard, DJ er ved at igangsætte en ny organisationsuddannelse. Der er intromøde den 23.
april, hvortil lokalforenings- og jægerrådsformænd inviteres.
Knud udtrykte sin utilfredshed med, at Norbert stadig kritiserer DJ’s administration for referatet fra
Hjortevildtsmødet. Norbert havde selv haft det til gennemsyn og kunne have gjort indsigelse, hvis
der var formuleringer, han var uenige i. Der var nogen diskussion omkring forløbet, men Norbert
henviste blot til det brev, han efterfølgende som HB-medlem havde sendt til Ikast-Brande Jægerråd
efter at have deltaget i et ekstraordinært bestyrelsesmøde der.
Den 26. oktober var Knud indkaldt til formandsmøde på Dalum Landbrugsskole, hvor han ligeledes
skulle have deltaget i HB-mødet fra kl. 13 til 17 som substitut for Norbert, da han ikke var tilstede.
Norbert havde ikke meldt afbud, således at Knud kunne deltage i stedet, hvilket Knud var utilfreds
med. Norbert hævdede, at han havde planlagt at komme, men måtte melde afbud i sidste øjeblik pga.
smerter i et ben, hvilket gjorde, at han ikke var i stand til at køre. Fra pålidelige kilder var det dog
oplyst, at han i stedet deltog i jagt i Gludsted Plantage.
4. Beretning fra HB (Norbert Ravnsbæk)
Der har iflg. Norbert været en stigning på ca. 300% for leje af skydebaner og jagt på statens arealer
over de seneste år. Nu bliver der også stillet krav om oprydning på disse arealer, og der er tvivl om,
hvad det indebærer.
FJD og DKK har opsagt aftalen med udløb til udgangen af 2018. Jægerforbundet står uden for alle
aftaler og har ingen indflydelse på prøver for stående hunde herefter.
Jægerforbundet er ved at undersøge muligheden for en forsikring på kollektivt bestyrelsesansvar, så
man undgår private søgsmål.

Der er kommet nye regler for udlejning af statsskovene. Regensjagter vil blive udlejet som dagsjagter til private som forsøgsordning. Det vil sige, at der vil ske en halvering af de pladser på jagter,
som naboer og jagtforeninger tidligere har haft og dermed færre jagter til lokale. Den model blev
vedtaget i 2015, og iflg. Jan B. Rasmussen fik man ganske vist færre pladser til riffeljagterne, men
til gengæld en del flere til hagljagterne.
Iflg. Norbert har Gludsted Plantage allerede udvidet antallet af udlejninger. Bestyrelsen var naturligvis enige om, at Jægerforbundet stadig skal arbejde for mest mulig jagt og natur, og overfor Naturstyrelsen, som står for udlejningen, skal man slå på, at disse jagter også bruges til god uddannelse
i jægerhåndværket.
5. Kredsens økonomi (Jan B. Rasmussen)
Der mangler endnu afregning fra 3 af årets hundearrangementer. Iflg. Jan burde administrationen
vedrørende afregningerne være mere enkle. Benny Green er stadig hundekoordinator i kredsen.
P.t. er der anvendt kr. 120.540,-, og det ser ud som om, at der vil gå ca. kr. 40.000,- tilbage til DJ.
Jan opfordrede til at få indsendt eventuelle afregninger og bilag snarest muligt, således at det vil
blive registreret i 2017.
6. Jægerrådsårsmøderne
Claus Lind har udtrykt ønske om, at han gerne vil deltage i et jægerrådsårsmøde i vores kreds. Han
foreslår selv Skive den 10. januar, da han ikke tidligere har deltaget her.
På de fleste årsmøder vil strukturdebatten i DJ blive berørt. Norbert tager evt. det spørgeskema, som
han tidligere har benyttet på møder rundt om i kommunen med rundt.
De fleste kommuner har inviteret eller inviterer Kirstein Henriksen og Jesper Troelsen, som stiller
op som kredsformand, til deres årsmøde. Alle kommuner efterlyste kontaktdata på Jesper, hvilket
Flemming sørger for at få fat i og sende rundt til alle.
7. Bordet rundt
Hans Jørgen, Ringkøbing-Skjern
Kommunen har nu besluttet, at de vil dække faunastriber. Der afholdes jægerrådsårsmøde den 31.
januar, hvor Morten Sinding Jensen deltager og fortæller om Nationalpark Skjern. Her ønsker man
naturligvis også indflydelse fra jægernes side. Der foreligger et udkast til, at nationalparken skal
være på frivillig basis, men Hans Jørgen har endnu aldrig set, at det offentlige giver mere jagt. Det
hele vil blive drøftet på årsmødet. Kommunen vil gerne lave flere offentlige stier, hvilket også vil
give flere turister i området.
Jan, Skive
Struer, Holstebro og Skive har sammen fundet en fælles repræsentant til Naturrådet. Det blev Bent
Bech-Larsen med Frans Jensen som suppleant.
Jan kommenterede også henvendelsen fra DJ’s administration med hensyn til det videre arbejde
med Natura 2000. Han mente, at det ikke var specielt godt formuleret.
Arne, Herning
Som repræsentant for Viborg, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern er Ole Rønnov fra Det
grønne Råd i Herning blevet valgt til Naturrådet.
Nationalpark Skjern er en god ide, man sammen har fået på rådhuset, men der følger kun et begrænset beløb med til projektet.

Jægerrådenes Grønt Råds medlemmer i Ringkøbing-Skjern og Herning Kommune er Jægerforbundets repræsentanter i arbejde med at etablere Skjern Å Nationalpark. Til støtte for Grønt Råds medlemmerne er der nedsat en backing-gruppe bestående af Jægerforbundets politiske konsulent Morten Sinding-Jensen og to medlemmer fra jagtforeningerne i hver af de to kommuner.
Der har været afholdt Knudemosejagt med 43 jægere, og der blev nedlagt 4 snepper, rådyr, ræv og
bekkasiner.
Arne har 2 mænd, som gerne vil være reguleringsjægere i kommunen, og han efterlyser derfor kurser. Jan kunne oplyse, at man i Skive kommune forventer at afholde sådan et kursus i Naturcentret
ved Brokholm sø i januar/februar 2018. Det bliver et weekendkursus fra fredag middag til sent lørdag. Jan giver besked til Arne, når kurset er klar.
Arne ønsker, at Norbert tager strukturdebatten op på årsmødet i Herning med ca. en halv times varighed.
Han kommenterede endvidere det åbne brev fra Ikast-Brande Jægerråd til Hovedbestyrelsen i DJ,
og som Flemming har sendt rundt til alle jægerrådsformænd i Danmark, hvori han kritiserer hovedbestyrelsens - iflg. Ikast-Brandes opfattelse egenrådige - måde at håndtere afgivelse af høringssvar
til forslag om ændring i lov om jagt og vildtforvaltning uden om DJs medlemmer og Jægerråd. Arne
var meget uforstående overfor, hvorfor det overhovedet var sendt, da han mente, at indholdet var irrelevant i forhold til §4 i vedtægterne. Flemming var ikke enig i Arnes argumentation.
Norbert stillede spørgsmål, om hvordan det fremadrettet skal håndteres, hvilket ikke fandtes en løsning på, men der var stort flertal for, at man i hvert fald afklarede uenigheder internt i stedet for at
inddrage alle landets Jægerråd og formænd og dermed udstille uenighederne eksternt.
Ejvind, Holstebro
Ønsker også en 5-10 minutters opfølgning på struktur-spørgeskemaet på årsmødet i Holstebro.
Linda, Viborg
Der har været 2 bestyrelsesmøder siden sidst i Viborg. Der er godt gang i kommunejagterne, og
man er også kommet i gang med jagterne i Stevnstrup Enge. Hver af de 4 kommuner i projektet har
haft en 14 dages periode, hvor de har kunnet afholde 1 trækjagt på ænder og gæs. I oktober, november og december afholdes der 3 drivjagter, hvor der tilsammen kan deltage ca. 25 personer fordelt
over de 4 kommuner samt Dansk Land- og Strandjagt, som også er med i projektet.
Den 12. oktober var der struktur debatmøde på Sdr. Mølle i Viborg. Der var kun 11 deltagere, men
til gengæld en udmærket meningsudveksling.
Det grønne Råd har igen haft problematikken omkring mountain-bikere i skovene i Viborg kommune på dagsordenen. Der har været lokale jægere, der har kontaktet rådet og meddelt, at i specielt en
lokal skov er råvildtet i stærk tilbagegang pga. forstyrrelserne. Viborg Jægerråd ønsker, at DJ tager
problemet op på nationalt plan og har derfor kontaktet Claus Lind.
Lars, Struer
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Jægerrådet, og en lokalforening har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i Jægerrådet, inden de har afholdt generalforsamling i foreningen.
Man havde forsøgt at afholde strukturdebat møde i Struer, men pga. ringe tilslutning valgte man at
aflyse det.

Til jægerrådsårsmødet den 17. februar deltager kun Norbert, da Knud er forhindret.
Bent Bech-Larsen og Frans Jensen er valgt til Naturrådet. Der er frigivet midler i forbindelse med
oprettelse af vindmøller. Der er i alt lavet 19 km faunastriber i Struer kommune. Natura 2000 områder og campingpladser skrives ud.
3 private lodsejere i kommunen har fået tilskud til skovrejsning, så der er i alt rejst ca. 8 hektar skov.
Hjemmesiden har været nede pga. ny udbyder, så der er pt en masse rod, som Lars skal have ryddet
op i.
Flemming, Ikast-Brande
Der holdes jægerrådsårsmøde den 6. februar, og også her vil der være strukturdebat. Flemming
nævnte også Naturrådet, og at han havde sendt mail ud til Viborg, Herning og Ringkøbing-Skjern i
maj/juni og fået tilbagemelding fra Viborg, at de ikke var interesseret i en plads. Ole Rønnov, Herning er blevet valgt og Steen Kristoffersen suppleant for dette område.
Flemming kommenterede sit og jægerrådsbestyrelsens brev til hovedbestyrelsen. Han havde skrevet
til Joan Brønnum, om han kunne få alle adresserne på jægerrådsformændene i hele landet, hvilket
han ikke kunne, men i første omgang lovede hun at rundsende mailen i stedet. Efter hun havde talt
med Michael Stevns, ændrede hun dog mening, hvorefter Flemming selv fandt mail-adresserne
i ”Bagposten” i Jæger og sendte mailen til alle.
Efterfølgende fik han svar fra Claus Lind samt med henstilling til, at når alle havde fået det åbne
brev, burde alle også have svaret fra ham samt det fra Norbert, som var sendt til Ikast-Brande.
Flemming blev sur, da Claus ikke skulle blande sig i hans dispositioner, men Flemming sendte begge dele til alle modtagere af den første mail.
Knud
Der har været møde i Hjortevildtsgruppen, da flere ønskede et møde. Flere ønskede en genindførsel
af sprossefredningen, men man blev enige om at lade det ligge indtil ultimo januar og se, hvor meget der er skudt. Flemming kommenterede, at der er set mange rudler uden kalve.
8. Nye møder
Alle jægerrådsårsmøder er afviklet den 22. februar 2018.
Der holdes møde med koordinatorerne den 27. februar i Aulum og med alm. kredsbestyrelsesmøde
først kl. 18.
Der er kredsmøde i Dejbjerg lørdag den 17. marts, jægerrådsformandsmøde den 4. maj og repræsentantskabsmøde den 5. maj 2018.
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