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Referat af møde i Jægerforrum  

NST Blåvandshuk 

Tirsdag d. 5. april 2016 kl. 19-21,30 

Ålholt, Naturstyrelsen Blåvandshuk 

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), Ingolf 
Knudsen (DJ), Søren Rask Jessen (NST) og Karsten Lund-Platz (NST). 

Afbud: Ole Lembcke Pedersen (DJ) og Bjarne Christensen (DJ) 

Referat: Karsten Lund-Platz 

 

1) Velkomst v/NST 
 

Velkommen til Gert Jensen (afløser Svend Poulsen) og Karl Andersen 
(afløser Henrik Kristensen). Kort præsentationsrunde af deltagere. 

 
2) Status for nyjægerjagter 2015 v. Søren Rask Jessen (SRJ) og 

Karsten Lund-Platz (KARLP) 
 

Tilmelding via mit jagttegn fra efterår 2015. Ønske fra NST: 3 
Nyjægerjagter i 2015 blev reduceret til 2 planlagte og 1 som blev afholdt 
med ca. 10 pers. God stemning på jagten og deltagere fra stort geografisk 
opland. 
Generelt lav tilslutning til nyjægerjagter i 2015. Jægerforum mener, at 
dette skyldes manglende kendskab til muligheden og anbefaler at NST 
reklamerer mere for nyjægerjagterne, samt at jagttegnsunderviserne på 
mitjagttegn kan se hvornår der afholdes nyjægerjagter. Evaluering 
nyjægerjagter foregår nu, så efterårets omfang ukendt. Vi satser på 2 jagter 
i Nr. Nebel. NST orienterer Jægerforum via mail når datoerne for efterårets 
nyjægerjagter kendes.  
 

3) Enhedens invitationsjagter 2015 v. SRJ (hagl) og KARLP (riffel). 
 

5 invitationsjagter i Vejers a’ ca. 30 mand hvoraf 72 var 
jagtforeningsmedlemmer. 1 såt a’ 3 timer. Samlet udbytte i Vejers: Ca. 90 
stk. kronvildt hvoraf kun 27 var kalve. NST opfordrer til at fokusere på 
kalve fremfor voksne dyr på riffeljagterne. Jægerforum anbefaler NST at 
intensivere kontrol af jagttegn inden parole på riffeljagterne i Vejers. 
I 2016 forventes afholdt 2-3 hagljagter og 4 riffeljagter. 

 
4) Kvalitetssikring af invitationspraksis samt kommunikation af 

invitationspraksis v. SRJ og KARLP. 
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Jægerforum anbefaler at fastholde beslutningen fra 2015 om at alle 
jagtforeninger, uanset medlemstal, som udgangspunkt tildeles 2 pladser på 
jagt hvert andet år. Jægerforum anbefaler, at denne praksis anvendes på 
såvel hagl og riffeljagter.  
NST opfordrer Jægerforum til at orientere deres bagland om denne 
invitationspraksis. 
 

5) Status for jagtprøver samt fremtidig placering af jagtprøver v. 
KARLP. 
 

Forår 16: 608 aspiranter og 504 betalende. Lidt lavere end 2015. Ved NST 
BLH i hele 2015 bestod ca. 80-85 % teoriprøven og ca. 80-85 % bestod 1. 
praktisk prøve. Ca. 60 – 70% bestod 2. praktisk prøve. 
NST BLH afholder jagtprøver for alle aspiranter i Vestjylland. Grundet det 
store geografiske område er der lav søgning til banen i Henne, som er 
placeret ret yderligt i forhold til oplandet, og stor søgning til banen i 
Ruskær NØ for Herning. Ekstra bane med mere central beliggenhed kunne 
være god service overfor aspiranterne, og Jægerforum opfordres til at 
hjælpe med at finde en mere centralt placeret skydebane der kan anvendes 
til jagtprøver. NST redegjorde for krav til skdyebane, og Ansager 
Jagtforening samt Skjern Jagtforening tilbød at holde jagtprøver. Andre 
foreninger skal henvende sig inden sommerferien, hvorefter NST vil se på 
mulighederne for at anvende andre baner. 
 

6) Opsplitning af Naturstyrelsen samt gensidig orientering om andre 
aktuelle emner v/Alle 
 

Naturstyrelsen (NST): Drift af egne arealer.18 lokale enheder og 
hovedkontor i Randbøl. Ingen myndighedsopgaver, undtagen 
vildtkonsulentopgaverme, som fortsætter som hidtil. 
Styrelsen for vand og naturforvaltning (SVANA): Myndighedsopgaver som 
vand- og naturovervågning. Ingen drift. Hovedkontor i Haraldsgade, KBH. 
 
Schweisssekretariatet er overført fra Danmarks Jægerforbund til NST BLH, 
og Karl Andersen berette om godt samarbejde. Karl Andersen orienterede 
desuden om status på eftersøgninger, herunder forskellige regioner, 
vildtarter, våbentyper mm. Vestjyder er generelt gode til at bruge 
schweisshundeførerne. 
 

 
7) Evt. herunder næste møde 

 
Næste møde afholdes som udgangspunkt i februar/marts 2017. 
 

 


