Aarhus Jægerrådsmøde. Tirsdag den 8. maj 2018. Mundelstrup
Til stede: Mundelstrup: Djon og Michael, Beder/Malling: Morten Møller, Århus Strandjagtforening: John
Hove, Norsminde Strandjagtforening: Helle, THME: Gert, Skødstrup Sogns Jagtforening: Michael, Jydsk
Akademisk Jagtforening: Michael, Jægerne Århus: Christian, Aros Jagthornsskole: Bruno Dormann, Århus
Jægerforbund: Arthur Wierema.
Afbud: Thomas (Harlev), Dan (ÅJF), Lars (THME), Anders (Århus Strandjagtforening), Per (Aros Jægerne)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Arthur byder velkommen og dagsordenen godkendes.
2. Godkendelse af referat fra sidste jægerrådsmøde af den 19. februar.
Det godkendes. Der spørges til et arrangement på Samsø. Stedet var desværre dobbeltbooket. Så
den tur bliver ikke til noget i år.
3. Orientering fra det Grønne Råd, ved Christian. Christian har været til møde. Hav og fiskeripolitik
var hovedpunktet. Havbrug var et emne, ikke mindst fordi alle kommunerne der skulle have
placeret havbrug hos dem, har protesteret. Aarhus kommune var ikke med i protesterne først, men
er kommet med senere efter at borgerne har prikket til dem. Der er debat om kommunerne skal
have en hav- og fiskeripolitik. Man har fra sportsfiskerne lavet et godt oplæg om alle
fiskeriformerne og det samfundsøkonomiske perspektiv ved rekreativ fiskeri. Det kan bruges i
byrådet også. Der er debat i Aarhus byråd om emnet. Det grønne råd skal på årets udflugt 4. juni i
Hørret skov, med biodiversitet som emne. De skal også til Vilhelmsborg for at se på den omlagte å.
Denne udflugt er også med deltagelse af teknisk udvalg. Der er mulighed for lobbyarbejde på
jægernes vegne. Arthur foreslår at der tales for krondyrjagt i Hørret skov.
4. Forum for invasive arter: Christian ved nu en masse om Kæmpe bjørneklog (Heracleum
mantegazzianum), Japanpileurt (Fallopia japonica) og Rynket rose (Rosa rugosa).Nu kan
bjørnekloen også bekæmpes mekanisk, helt uden gift. Der snakkes om Mårhund senere på
dagsordenen. Michael foreslår humoristisk at Sildig gyldenris (Solidago gigantea) kunne bringes på
banen, hvis forummet mangler emner.
5. Orientering fra de øvrige udvalg:
 Friluftsrådet, ved Morten Møller. Der har været årsmøde i marts måned. Bünyamin Simsek
(Rådmand for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø) var der. Der har været snak med
ham, om hvad planerne var i Aarhus kommune på det grønne område. Der er udfordringer
med befolkningstilvæksten. Snakken skabte en god kontakt ind til kommunen. Morten
roste dem for at have taget Tangkrogsplanen af bordet, for anden gang nu, grundet
feedback. Dette betyder også at Marselisborg havns planer, lige nu ligger død. Det er ikke
afgjort, hvad der så skal ske og beslutningen er udsat uden dato. Der har været to møder i
Friluftsrådet siden sidste jægerrådsmøde. Der er planer om at lave helt om på friluftsrådet.
Der er i dag 7 bestyrelsespladser og 2 suppleanter. Det er planer at der skal være 5 pladser
og ikke andet. Man vil så have ad hoc grupper. Det mener vi i jægerrådet er en dårlig ide.
Anbefalingen her fra Aarhus afdelingen af friluftsrådet, er at vi beholder størrelsen på
rådet. Man mener at friluftsrådet dør hvis ikke man kan have indflydelse på det.
Formanden i Aarhus var fortaler for det nye forslag, men der var flertal imod. Det er dog
ikke afgjort. Christian spørger til sigtet med den nye struktur. Det er dog svært at
gennemskue siger Morten. Han spekulerer på at det er pengene der kan være årsag, da
frilutsrådet har mistet andele af tips og lottomidlerne blandt andet. Det er vigtigt at der er

nogle flere folk til at tage opgaverne, så man ikke trækker på meget få er der konsensus om
i jægerrådet.
 Jagt på de kommunale arealer, ved Christian. Der var uddeling af jagttilladelser i Lisbjerg, i
går den 7. maj 2018. Det gik udmærket. Nogen af de erfarne tog eget initiativ og viste selv
rundt i de områder de kendte. Der er jagter til overs. Der skal lige tjekkes op på hvor
mange der er til overs, og så skal der findes folk til de overskydende jagter. Stigerne i
Lisbjerg har det ikke for godt. Næste år skal de repareres grundigt eller erstattes af nye.
Restriktionerne på materialer osv. Gør det besværligt. Gert foreslår at man bygger tårne i
stedet for. Det er ikke sikkert at kommunen vil gå med til det. Det foreslås at vi lægger an til
at få bygget nogle nye stiger/tårne og man kan bruge skudsikkerhed på vildtet som
argument for tårne. Arthur forhører sig i kredsen efter tilskudsmuligheder. Der er godt og
vel 50 Aarhusianske jægere, der kommer på jagt på arealet hvor stigerne står. Christian
finder ud af noget angående anskaffelsen af materialer.
 Skydebaneudvalget, ved Sandro. Skibby er åben til 1. juli. I august og september kan der
skydes igen. Inddækningen på 200 meter var skudt i stykker. Målhøjden på 100 meter
skiverne er blevet ændret. Hvis man skyder fra stående stilling, kan det betyde at man
rammer inddækningen. Det gav ballade. Hvem skulle betale for det? Målene skal placeres i
forskellig højde. I slutningen af april blev man kommanderet ud med mange mand med 2
dages varsel. 50 kr. per hul i inddækningen var et krav. Man regner med at det er faldet til
ro nu. Midlerne til materiel til skiverne udebliver nu fra kredsen. Skydebanen har sagt de
dækker de øgede udgifter.
 Reguleringsudvalget ved Christian. Der er intet nyt.
 Rågeregulering ved Dan/Arthur. Christian har et spørgsmål. Christian har fået en
forespørgsel på råge regulering langt efter deadline. Hvordan var det gået? Det var efter
deadline og derfor afvist. Poul Erik har fortalt at der er 85 mennesker der gerne vil regulere
råger. Det er et betydeligt fald fra sidste år. Der er så også langt færre råger at regulere.
 Nyjægerudvalget ved Michael. Der er intet nyt. Det foreslås at man i foreningerne laver
lister over kandidater til efterårets jagter.
 Aktivitetsudvalget ved Christian. Intet nyt
 Mårhundeudvalget ved Thomas. Der har været møde om Mårhundebekæmpelse. Det der
er kommet ud af det, er informationer om et samarbejde mod Syd, som ved Solbjerg og på
Odder kanten. Der er 16 baitpladser i Solbjerg. 1 skudt i Odder/Gylling og 1 i Solbjerg. Det
er lodsejerne selv der passer baitpladserne. Der er dog også andre med som frivillige der
kan hjælpe. Peter Søgaard fra Aarhus kommune deltog. Aarhus kommune har lovet at
investere i nogle vildtkameraer. Der har været kommunikationsproblemer, men de skulle
blive bestilt nu. Kasted Mose skulle have Mårhund og folk fra DN holder øje. Vi skal have
fundet ud af hvad der er kommunale jorde i mosen, og om der er mårhundespor. Er der
det, skal der gøres en indsats. Jægerrådet i Odder lader der ikke til at være i gang endnu,
sådan koordineret. Der er dog tegn på at de kommer i gang. Husk at hvis i ser judasdyr. Så
skal de ikke skydes. Der findes dog en del judasdyr de har mistet kontakt med. Så meld hvis
i ser en bemærker Gert. Mårhundereguleringen er en god sag for jægerne.
 Arrangementet i True skov ved Thomas.
Dette punkt flyttes til næste møde. Der sker dog meget i skoven. Man kan melde ind med
forslag til hvordan tingene skal være derude.
6. Nyt fra Repræsentantskabsmødet ved Bl. A Arthur. Der var repræsentantskabsmøde i lørdags (5.
maj) Der blev dagen før holdt oplæg på formandsmøde. Der var 4 emner, alkohol på jagt, tonen på

de sociale medier, på kanten af jagtloven og etik. Formanden holdt sin tale dagen efter med emner
som den nye frivillige lederuddannelse, med stor søgning, der snakkes vildt i landbrugslandet og at
landmændene også skulle gøres ansvarlige. De nye jagttider blev fremhævet. Der blev snakket om
vildsvinepolitikken. Hos DJ er tilslutningen til nedskydningen midlertidig. Hegnet er man hos DJ ikke
fan af. Der blev snakket haglvåben i våbenpasset. Der var videohilsner fra DN’s nye præsident og
den nye miljøminister.
7. Nyt fra foreningerne: Bruno Dormann Frandsen har lavet en ny forening. Aros jagthornsskole. De
har egentlig eksisteret siden 2012, men er nu tilknyttet DJ som jagtforening. Der er 30 medlemmer.
Der er jagthornsblæsning, riffelskydning og flugtskydning, samt enkelte jagter. Deres guldhold og
bronzehold klare sig godt ved kredsmesterskaberne. Bruno vil gerne henvende sig til de
jagtforeninger der ikke har jagthornsblæsning. Aros vil gerne uddanne nye instruktører, der kan
komme hjem i deres egne foreninger. Der øves på Hasle skole. Onsdag 17-19, De øvede og
professionelle starter klokken 19. De har en konservatorieudannet der underviser de bedste
blæsere i foreningen. Der begyndes igen 14. august og indtil jul. DJ roser dem for deres indsats.
Strandjægerne Aarhus: Intet nyt lige nu. Norsminde strandjagtforening har afholdt deres årlige
gourmet aften. Deres arrangement med Freddy Wulff gik godt, men der kunne godt have været
flere end de 35 der var. Deres Årlige tur til Vingsted og Nørre Snede er afholdt. Skødstrup Sogns
Jagtforening: Der har været riffelskydning, der er 2 gange træning og så en søndag hvor der er
mærkeskydning. Der har været et fald på 10 personer uden forklaring. Der har været arrangement
med skydning på løbende hjort og det var godt besøgt. Der kommer flugtskydning. 2x træning med
instruktør. Og 16/6 er der pokalskydning. Der er snakket om et aftenarrangement om mårhunde for
at øge interessen og få folk i gang. Ræveudvalget har været dødt, da der er meget arbejde ved det.
Der er dog kommet nye kræfter til, de er lovet midler til renovering af grave, til og med 3000 DKK. I
november har de vinsmagning, der er 25 års jubilæum, så der bliver gjort mere ud af det i år. De har
fået lov til at være i Plantoramas nye lokaler. TMHE: De er i fuld gang med flugtskydningen. De har
lige været i Ulfborg, en 30-35 mand, til feltskydning. Der har også været mærkeskydning. Over
sommeren er det flugtskydning der holder for. Der er også gang i hundetræningen. JAJ: De
sædvanlige flugt og riffelskydninger er planlagt og igang. Aarhus jægerforbund: Der er afholdt
arrangement i Ulfborg i samarbejde med Mundelstrup jagtforening. Lidt mindre velbesøgt end det
plejer at være. Jægerne Aarhus: Der har været bankoarrangement, som en fast tradition. Der er
bukketræf 16 maj. De har haft et hold til jagtfeltskydning, og de vandt. Der er nogen i foreningen
der er begyndt at gå op i langdistanceskydning. De lejer sig ind i Borris. Mundelstrup jagtforening:
De har haft knivkursus og en mad + vinaften. Der er gang i hundetræningen. Der er 10 hunde i alt.
Der har været trofæaften med gæsteindlæg fra an outfitter i Canada (dansker). I morgen den 9. maj
er der arrangement på Grenå riffelbane og der er bukketræf den 16. maj. De vil også leje
skydebanen i Brande. Det er den 25. august, 2018. Alle er velkomne til at melde sig til, der er
fælleskørsel i bus. For yderligere oplysninger kontakt Kim Mikkelsen på tlf. 40 25 59 57, der er tale
om et flugtskydnings arrangement. Der er pokalskydning i Hadsten i september. Beder-Malling
jagtforening: Der har været generalforsamling og konstituering. Ingen ændring. Der har været
salonskydning med 15 deltager, 4 skydninger fra januar til marts. Der har været trofæaften. Der har
været vild-duer i Nørre Snede. Det er et godt besøgt arrangement. Der startes normalt for
tilmeldingen til generalforsamlingen, og ofte er de fleste pladser væk der allerede. Et af deres
medlemmer er blevet afvist med 300 mag, på Skibby banen.
8. Nyt fra Kredsen, bl. a. kredsårsmødet den 6. marts. Sandro og Arthur. De har været til
kredsårsmøde 6. marts. Der blev åbnet med et oplæg om afrikansk svinepest, formandsberetning
og økonomi. Claus Lind kom og fortalte om gangen i forbundet, flankeret af Michael Stevns ( DJ’s

direktør) Torben er valgt som nyt HB medlem for kreds 3. Ny Kredsformand hedder Reider Lænø.
Camilla Møgelhøj er ny hundekoordinator. Lars Pank og Kaj Jeppesen fik bronzenåle.
9. Henvendelse fra Kredsformanden, se hans mail fra 22. april som jeg videresendte 29. april. Det
handler om pengeindsamling til Mårhundebekæmpelse. Der bliver spurgt om hvorfor de ikke
bruger de midler der ryger til forbundet, i stedet for at lave indsamling.
10. Næste møde: Tirsdag den 21. august i Skødstrup? Dato bekræftedes. Tidspunkt er klokken 18:00
Adressen er Skæring Strandvej 83 8250 egå.
11. Eventuelt. Bruno har et spørgsmål. Det angår de kommunale jagter. Jagthornsblæserne vil gerne
stille en mand til blæsning på efterårets drivjagter. Det skal gå videre til de ansvarlige I Beder og
Harlev.

