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Trekantsområdet 

Ref. SIMBS 

Den 16. september 2021 

 

Deltager: 

DJ Kreds 3 jægerråd Hedensted – Søren Vanting 

DJ Kreds 4 jægerråd Vejle – Kenneth Søbye 

DJ Kreds 4 jægerråd Kolding – Gunnar Bennedsen  

NST Trekantsområdet – Simon Bo Sørensen (ref) 

 

Afbud: 

DJ Kreds 4 jægerråd Billund – Allan Højrup 

DJ Kreds 4 jægerråd Fredericia – Jesper Bjerrisgaard 

DLS Jægerfora – Svend Erik Sørensen 

NST Trekantsområdet – Inken Breum Larsen 

 

 

Møde i jægerforum Trekantsområdet 
 

 

 
Dagsorden: 

- Velkomst og præsentation 

 

- Genopstart af jægerforum ved NST-TRE 

Samarbejde imellem jægere/lodsejere og Naturstyrelsen omkring de store plantager 

 

Uddannelse af nyjægere, hvordan udføres nyjægerjagter, status på dumpeprocenten på jagtprøver og 

haglskydeprøver. 

Snak generelt om uddannelsen af jægere hos jagttegnskursusunderviserne og evt. regler for hvor meget 

man skal øve sig, inden man kan gå til haglskydeprøve. 

Det virker til, at jagttegnaspiranterne ikke er klædt godt nok på, når de har været igennem et 

jagttegnskursus, og skal til at øve til haglskydeprøven. 

 

Fysiske møder frem for skype-møder. Aftenmøder og ikke sidst på eftermiddagen. 

 

Stor bestand af dåvildt på juelsmindehalvøen, men den største bestand er omkring Tørring vest for 

motorvejen. 

 

Status på mårhunde og vaskebjørn. 

Mårhunde/vaskebjørne reguleringsjægerne er meget aktive omkring tørring og på juelsmindehalvøen.  

 

Regulering herunder måger og råger på tværs af Kommunerne.  

 

 

- Nyjægerjagter 

Status på nyjægerjagter hos Naturstyrelsen Trekantsområdet er, at der er planlagt 4 jagter med plads 

til 25 nyjægere på hver jagt, som strækker sig fra start november til start januar. 

Der er åbnet for de 3 første jagter, hvor alle pladser er besat. Senere vil den sidste jagt blive åbnet for 

tilmelding. 

På nyjægerjagterne er der stort fokus på, at de unge jægere får en god oplevelse, at de opfører sig 

forsvarligt, og der er tid til alle de spørgsmål, som vil opstår i løbet af sådan en dag, hvor nogle aldrig 

har været på jagt før, og andre kun har været afsted meget få gange.  

 

- Jagter ved NST-TRE i sæsonen 2021/22 
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Kan vi give en jagtplads til hvert jægerråd, som kan udloddes på deres årsmøde? 

 

- Orientering fra DLS og DJ 

Everfoxt, forsøg i Hedensted Kommune igennem DJ, hvor der kan trænes i grav med en elektronisk 

ræv. 

 

25, 26 og 27. marts 2022 kommer der en stor jagtmesse i Fredericia Messe C, Nordic Outdoor Show. 

 

Der arbejdes på, at der kommer efteruddannelse af skydeinstruktører. 

 

Haglskydeprøverne ligger hos DJ til og med 2022. 

 

Der bliver arbejdet i DJ med, om der kan komme et kursus i regulering, hvor folk b.la. vil blive 

uddannet i at opsætte fælder. 

 

 

 

- Eventuelt 

Bestanden af mink virker til at være faldende, og nogle steder helt væk. 

 

Næste møde: mandag den 7. marts 2022 kl. 19.00 på Søballegård eller Kirstinelyst. 

Fra næste sæson, vil der være et møde i slut august, start september, som vil blive afholdt som et fysisk 

møde, og et møde slut februar, start marts som Skype-møde. Møderne planlægges som aftenmøder, så 

flest mulige kan deltage. 


