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Åbent brev til HB og formand Claus Lind Christensen 

 

Det er med forundring, at vi i Jægerrådet i Ikast- Brande erfarer, at Danmarks Jægerforbund har indsendt et 

høringssvar til forslag om ændring i lov om jagt og vildtforvaltning, uden om DJs medlemmer og jægerråd. 

Forslaget har ligget til høring på høringsportalen siden 1/9 2017 og høringsfristen udløb 29/9 2017.  

Vi undrer os over, at DJ ikke med det samme, d. 2. september, har sat en proces i gang i DJs bagland, via 

jægerrådene, med henblik på at kvalificere et høringssvar og på den måde at sikre, at det er 

medlemmernes stemme der kommunikeres til ministeriet, og ikke kun Claus Lind Christensens og ledende 

administrative medarbejderes synspunkter der kommer frem. 

Vi er derfor kommet stærkt i tvivl om DJs hovedbestyrelse vilje, til en demokratisk og åben proces. 

Vi oplever, at det er os der ude i landet, der må stå for skud, når vi møder medlemmerne lokalt, for de 

beslutninger som der tages centralt i DJ. Beslutninger, som vi ikke altid kan være enige i, og som vi ikke har 

været inddraget i som jægerråd. 

HB og formanden burde spørge sig selv, om tilbagegangen i medlemmer, kunne skyldes den manglende 

åbenhed i DJ, samt at der ikke lyttes tilstrækkeligt til medlemmerne ude i det virkelige jagtland. 

Er det HBs holdning ikke at bruge Jægerrådene som sparringspartnere, og hvem skal bære Jægerrådenes 

politik frem i DJ? Hvad var den oprindelige intension med Jægerrådene? Var det ikke, at de skulle være 

jagtpolitiske råd, som skulle tage sig af politiske spørgsmål?  

Hvordan har HB tænkt sig at styrke jægerrådene og hvad er årsagen til at Jægerrådene ikke bliver anvendt 

og hørt? 

Hvis vi skal bevare vores arbejdsglæde i jægerrådene, skal vi have indflydelse og blive hørt fremadrettet, 

sådan at vores eksistensberettigelse er åbenbar for medlemmerne. 

 

Jægerrådet Ikast- Brande kommune 

 

 


