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Referat af møde i Jægerforum v. Naturstyrelsen 
Blåvandshuk d. 29. marts 2017 kl. 19,30 – 21,30  
 
Sted: Ålholt, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl 
 
Tilstede: Hans Jørgen Dahl (DJ), Verner Thomsen (DJ), Gert Jensen 
(DLS), Hans Peter Nielsen (DJ), Erik Nielsen (DJ), Peter Schmidt Nielsen 
(DJ), Karl Andersen (Schweisskoordinator), Jan Holm (DJ), Ole Lembcke 
Pedersen (DJ) og Bjarne Christensen (DJ), Søren Rask Jessen (NST), Lars 
Hoepfner Trier og Karsten Lund-Platz (NST). 
 
Afbud: Ingolf Knudsen (DJ), 
 
Referat: Karsten Lund-Platz 
 
 

1) Velkomst v. KARLP 
 

2) Status for bekæmpelse af mårhund d. Lars Hoepfner Trier: 
LHT gav en fin præsentation af problematikken omkring mårhund 
og opfordrede Jægerforum til at være aktive i kampen mod 
mårhund. 
 

3) Gennemgang af jagterne sæson 2016-17 v. SRJ (hagljagter) og 
KARLP (riffeljagter): 
25 jagtforeninger deltog på riffeljagterne i Vejers, hvor det samlede 
udbytte blev på 47 stk. hjortevildt. Til næste sæson inviteres de 
resterende jagtforeninger på invitationslisten, hvorefter der startes 
forfra igen. Jagtforeningerne kan derfor påregne en invitation ca. 
hvert andet år. 
På hagljagterne deltager kun jagtforeningsmedlemmer, og her blev 
der afholdt 2 jagter med i alt 44 pladser. Desværre mødte kun 34 
deltagere frem, hvilket er meget utilfredsstillende. 
 

4) Status for nyjægerjagter v. KARLP: 
KARLP gav en forklaring på definitionen af en nyjæger samt 
tilmeldingsprocedure for nyjægerjagter. I 2016 var der planlagt 2 
nyjægerjagter, men grundet begrænset tilmelding blev der kun 
gennemført en nyjægerjagt med 9 deltagere. Disse havde en god 
dag med meget vildt i såterne.  
 

5) Invitationspraksis (ønsket af Ingolf Knudsen) v. SRJ og KARLP 
KARLP redegjorde for NST’s politik omkring jagtinvitationer og 
sammenlignede antallet af invitationer med antallet af 
jagtforeningsmedlemmer på invitationslisten. I runde tal er der ca. 
50 pladser op hagljagterne og ca. 50-60 pladser på riffeljagterne, og 
disse skal fordeles mellem de ca. 4500 medlemmer af de lokale 
jagtforeninger. 
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6) Status for jagtprøver v. KARLP: 
Antallet af aspiranter er svagt faldende hos NST BLH, og der er i 
foråret 2016 544 tilmeldte aspiranter. I efteråret 2016 blev endnu 
en skydebane taget i brug til jagtprøver, således at der nu kan 
aflægges jagtprøve i Ruskær, Henne og Skjern. Beståelsesprocenten 
på landsplan 2016 lå på ca. 58,5% og hos NSt BLH lå den på ca. 
56%. 
 
 

7) Evt.  
Karls Andersen fortalte om schweisseftersøgningerne, hvor 
Vestjylland endnu en gang placerer sig flot i forhold til at bruge 
schweisshundeførerne til kontroleftersøg. 


