
Referat af Årsmøde i Jægerråd, Tønder 25. januar 2018 
 
Tilstede:  
bestyrelsen Jægerråd, Tønder 
HB medlem Jens Venø (JVK), Kredsformand Jens Hangaard (JHN), Jørn Bøgen (JB), Hans 
Kristensen (HK), 
19 medlemmer fra 6 forskellige foreninger i kommunen. 
Valg af dirigent Bestyrelsens forslag: 

 Hans Kristensen, blev valgt uden modkandidater eller kommentarer. 
Formandens 
beretning v. 
Kim Aabling 

KAa henviste til artiklen i Jæger, hvor han slår et slag for Jægerråd Tønder og 
takker for fremmødet, det er positivt at se så mange.  
Natura 2000 pt. intet om jagt. 
Jægerforum:  
Ved mødet i oktober, blev det oplyst, at staten har afskaffet invitationsjagter, vil 
man på jagt ved staten, må man betale ved kasse et.  
KAa forhørte sig ved samme lejlighed, om muligheden for hagljagter, det ligger 
pt. hos NST 
Ålbæk skydeterræn: 
Ligger i det uvisse. NST er af Forsvaret blevet spurgt om de vil købe området, det 
vil de ikke. Pt, er der en dialog mellem Forsvaret og Tønder kommunes jurister.  
Hjemmeværnet har henvendt sig, og ønsker banen åbnet for skydning. Det ville 
være en fordel, hvis banen forbliver under Forsvaret, da der så ikke skal laves ny 
miljøgodkendelse mm.  
Området har i sommers været brugt til at lave en film ”mord over grænsen”.  
Vadehavsgruppen: 
Der er kommet godt styr på reguleringsjagten. Tilskuddet løber et år endnu, man 
vil forsøge at få midler fra fonde o.lign. Man håber, at projektet kan fortsætte, nu 
da forarbejdet er gjort. 
Rømø jægerne påpeger, at der er lidt udfordringer med NST der modarbejder og 
er bureaukratiske.  
Hjortevildt: 
Flemming Post, der indberettes det der kan. Det er dog lidt uoverskueligt, hvilke 
dyr der er indberettet og hvilke ikke, da der er langt mellem de sedler, fra centralt 
hold, der skal udfyldes. 
Bramgås: 
Der er observeret jagt med bl.a. lys på marker, hvor lodsejer ikke har søgt 
tilladelse. Det påpeges, at det er vigtigt, at loven overholdes.  
Chresten Fromsejer er blevet bedt om at tage sagen med til lodsejere/landmænd.  
Der er sendt en skrivelse til ministeren. I løbet at 2018 kommer der et fælles 
møde med Tyskland og Holland om forvaltning / tilladelse til jagt.  
Struktur i DJ:  
Skal vi være store, små, hvor skal områderne deles skal vi tænke kommuner, 
foreninger, kreds ??? 
Råvildtmøde temaaften i Rødding:  
Mange fremmødte – skydes der for meget råvildt til væggen og for lidt til 
fryseren. Hvorfor råvildtsygen er her vides ikke trods massiv forskning.  
Jægerråd/kreds deltager på Skærbæk messen til oktober.  
Sidst men ikke mindst en opfordring til medlemmer om at melde sig ind i 



Jægerrådet.  
Bestyrelsens 
sammensætning 

Merete M. Callesen: referent og i det kommende år sidder hun i kredsbestyrelsen 
i stedet for Kim. Ansvars område: ny – og juniorjægere i Tønder kommune.  
H.O Løwengraff: reguleringsjæger ansvarlig for alle reguleringsjægere i Tønder 
kommune. H.O. vil gerne lave en liste over samtlige reguleringsjægere i 
foreningerne. Der kommer en mail til formændene i nærmeste fremtid. Tanken er 
at al regulering skal gå gennem H.O. 
Henning Heldt: Grøntråd 
Erling Tychsen: Rådgivende udv. Tønder Marsken 

Erling Tychsen 
 

Erling er udpeget til at sidde i det rådgivende udvalg for Tønder Marsken, valg 
perioden følger kommune valget.  
Erling sidder der for at bibeholde jagten og passe på naturen. 
NST har fået et samlet areal på 200 ha. i Tønder marsken, hvor der er jagt frit, 
dog er der stadig mulighed for regulering af primært ræv.  
Det nye i Tønder marsken. Er at der skal laves naturstier og udkigs”tårne”. Så 
familien Danmark kan komme ud og opleve området, dog kun til fods og kun på 
afmærkede stier. Der er planlagt shelters og meget mere.  
 
Ålbæk skydeterræn, Riffeludvalget har planlagt 3 skydninger derude i 2018, der 
er plads til flere.  
Leje og booking af banen kontakt Erling eller riffelkoordinator Preben Nielsen. 
Der er forslag om at det sættes i Jæger under foreningsmeddelelser så kan alle se 
og læse hvordan og hvornår banen kan lejes.  

Indstilling af 
delegerede til 
rep.mødet 
 

Forsamlingen spørges om det er i orden, at Jægerrådet vælger de repræsentanter 
der skal med og dette vedtages næsten uden kommentarer. (bare I vælger de 
rigtige). 

Indkomne 
forslag 

Det indkomne forslag læses højt ligesom deltagerne har fået udleveret en kopi.  
Forslaget drøftes af deltagerne. Der er flere kommentarer, bl.a slår Flemming 
Post på at ideen om hjortelaug er en god ide, men at areal begrænsning er en 
DÅRLIG ide.  
Tage Stork fra Højer ønsker at høre, hvad DJs holdning er.  
JVK: Forslaget er imod DJs natursyn. Dj går ikke ind for areal begrænsning. Der 
er gode ting i forslaget. Som man kan/bør drøfte i de næste 3 år, så man er klar 
med forslag og ideer når den nuværende lov skal op til revurdering. Opfordring 
til jagtforeningerne om at få sat det på dagsordenen og snakket igennem.  
Det indkomne forslag som det står, forkastes og sendes ikke videre i systemet.  
 
Svend Jensen, Ballum og Jørgen Gjelstrup, Hjerpsted kommer med et konkret 
problem ang. kronvildt jagt i og omkring Kogsbøl mose. Konsortiet der har lejet 
mosen er desværre meget svære at komme i kontakt med og man ønsker at 
Jægerrådet/DJ går ind i sagen.  
Det aftales, at N.C. Bergmann tager kontakt til lodsejerne omkring Kogsbølmose 
og får lavet en fælles skrivelse, som sendes til NST, så de kan være med til at få 
skabt samarbejde på tværs af skel og dermed en fornuftig afskydning/forvaltning 
af kronvildtet i det pågældende område.  

Evt.  
 

JHN fortæller om kronvildtets og dåvildtets jagttider, og hvordan man har taget 
stilling til de nuværende grænser og jagttider.  



 
JVK: vildsvin det er Djs mening/holdning at naturligt indvandrede vildsvin 
(nogle steder er der svin, som ikke er indvandrede, men lukket ud) skal have lov 
at være her. Pt. er holdningen dog, at svinene skal skydes for at undgå den 
truende afrikanske svinepest. Så for nuværende skal svinene væk, men når 
særsituationen er overstået. Skal en sund bestand have lov at være her.  
 
JB: Mårhunde situationen. I 2017 er der indberettet 1200 mårhunde på landsplan 
af dem er de 263 fra Tønder kommune. Det kan der være flere årsager til, at vi 
hernede har så mange. Vi er meget obs på dem, der er 9 frivillige som bl.a har 
foderpladser, kameraer mm. Samt der er en naturlig indvandring fra Tyskland.  
Tønder kommune har ydet tilskudt til 5 MMS kameraer. 
NST og DJ er interesserede i at holde mårhunden væk fra Fyn og Sjælland og 
derfor er der sat ekstra hårdt ind på østkysten.  
Hvis du ser mårhund, skal du være hurtig. Kjeld Lautrup for tæller, at han blev 
kontaktet af en maskinstation, som havde set 4 mårhunde løbe ud af en grav, 20 
minutter efter var de to skudt. Hvis man sidder og der kommer to. Skyder man 
den ene, skal man blive siddende, for nr. to kommer tilbage efter en halvtimes tid. 
Skudte dyr skal indberettes og indsendes. Trafikdrab registreres, men indsendes 
ikke.  
 
JVK:  Struktur og strategi.  
Vi skal kæmpe sagligt og fagligt og være vel funderede og se tingene på den 
lange bane.  
Tage vare på vildtet, høste af naturens overskud. 
Nyjægere mange af dem har ikke været i mesterlære. De er ikke opvokset med 
jagt og derfor har de en anden tilgang til jagten, naturen og vildtet. Det skal 
tænkes ind i strukturen.  
Der er stor forskel på jagtforeninger og hvordan man driver jagt i de forskellige 
lokale og regionale egne, dette skal der også tages hensyn til i natursyn, strategi 
og struktur.  
Input fra jagtforeningerne til de spørgsmål der er nævnt i slide-showet.  
Vi skal tænke nyt og fremad noget som også er gældende om 10 måske 20 år.  
De evt. nye grænser skal være interessefællesskab evt. vestkysten der har 
Vadehavet som fælles interesse og de dermed følgende udfordringer.  
 
Forslag: kan man indkalde de 16 – 25 årige og få deres ideer.  

 


