
 

 

Naturstyrelsen • Førstballevej 2 • Gjøddinggård • 7183 Randbøl  
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 75 88 31 77 • CVR 33157274 • EAN 5798000860650 • tre@nst.dk • www.nst.dk  
 

Trekantsområdet 

Ref. SIMBS 

Den 23. marts 2022 

 

Deltager: 

DJ Kreds 3 jægerråd Hedensted – Stedfortræder John Ravn 

DJ Kreds 4 jægerråd Vejle – Stedfortræder Kenneth Søbye 

DJ Kreds 4 jægerråd Kolding – Gunnar Bennedsen  

NST Trekantsområdet – Simon Bo Sørensen (ref) 

NST Trekantsområdet – Caroline Børch 

 

Afbud: 

NST Trekantsområdet – Inken Breum Larsen 

DLS Jægerfora – Svend Erik Sørensen 

DJ Kreds 4 jægerråd Fredericia – Jesper Bjerrisgaard 

DJ Kreds 4 jægerråd Vejle – Anders Jæger Jakobsen 

DJ Kreds 3 jægerråd Hedensted – Søren Vanting 

DJ Kreds 4 jægerråd Billund – Allan Højrup 

 

 

 

 

Møde i jægerforum Trekantsområdet – den 28. marts 2022 
 

 

 
Dagsorden: 

- Velkomst 
 
Orientering fra Naturstyrelsen Trekantsområdet: 
Hede afbrænding – Der har i marts været stor fokus på naturbrænde, da der har været ekstraordinært 
mange i denne måned.  
 
Urørt skov i de østlige løvskove, som ikke er nye skovrejsnings arealer. Som det ser ud nu, vil der 
stadig være mulighed for, at der kan drives jagt i skove, som er udpeget som urørt. 
 
DJ arbejder på at oprette tælle lav i hele Danmark, og målet for 2022 er 13 aktive lav.  
Her udover arbejder de med at søge penge til et projekt, hvor de vil se på, hvordan vildtet bevæger sig i 
landskabet. Her vil der være et fokus på, om hegning har en effekt på vildtets bevægelsesmønstre, og 
om de går ind i hegn i naturområder.   
 
Tilbygning Gødding  
 

- Afholdte jagter ved TRE i sæsonen 2021/2022 

 
Testjagt i Sdr. Stenderup. Der blev nedlagt 8 stk. dåvildt, og gjort observationer på 64 stk på 12 ud af 17 
poster. Disse observationer var primært i Sdr. Stenderup Sønderskov. 
Invitationsjagten i Hastrup Plantage blev aflyst grundet COVID-19. 
 

- Nyjægerjagter ved TRE i sæsonen 2021/2022 
  
Der er afholdt 4 nyjægerjagt, hvor der har deltaget omkring 90, ud af en kapacitet på 100 pladser. 
Der har været tilmeldt 100 deltagere, men i den forgangne sæson har der været flere sygmeldinger 
inden jagterne, end der normalt er. 
 

- Jagtprøver i foråret 2022 

 
Der er åbnet op for foråret jagtprøver, og der kan løbende åbnes for flere, hvis der kommer mange 
tilmeldinger 
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Hadsten Banen får bygger 12m volde, og der afholdes prøver ca. hver 2. uge.  
Dette kan give flere prøver på f.eks. Randbøl banen. 
 

- Mårhund og Vaskebjørn 
 
Den generelle kurve for nedlagte mårhunde er knækket, og er ikke ekspotentiel mere, men der ved at 
flade ud. Om det er et generelt udtryk, kan den kommende sæson sige mere om. 
På Juelsminde halvøen fortalte John, at kurven for mårhunde knækker, og dette godt kan være et 
udtryk for, at reguleringsjægerne på halvøen er meget aktive, og har været det i en lang periode. 
 
I Hedensted Kommune er der påkørt 2 vaskebjørn og skudt én i 2021. 
 
Simon gjorde opmærksom på, at håndtering af vaskebjørn skal ske med handsker og en pose, og de 
gerne skal i dobbelt pose, så man ikke kommer i kontakt med eventuelle parasitter fra dyrene, især 
vaskebjørnens spoleorm, da disse kan være meget farlige for mennesker. 
Hunde kan også få denne spoleorm, så dem skal man også være opmærksomme på, da disse har give 
den videre til mennesker. 
http://www.vildtsundhed.dk/vildtsygdomme#vaskebjoernens-spoleorm  
 

- Orientering fra DLS og DJ 
 
Kenneth fortalte om DJ Vejle er ved at uddanne reguleringsjægere, og er i gang med regulering i Vejle 
Kommune, hvor de også regulerer på kommunale arealer som både er i by og skov. 
De er også ved at komme godt i gang med foderpladser og kamera i forbindelse med mårhunde 
regulering.  
 
Gunnar fortalte, at de i Kolding området har et reguleringskorps, som hjælper Kolding Kommune med 
regulering, som både er inde i byen, på havnen og i skoven, f.eks. duer, måger og råger. De bliver også 
uddannet reguleringsjægere, inden de forestår reguleringen for kommunen. DJ står for 
reguleringskurset. 
 

- Eventuelt 
 
Indberetning af vildtudbytte halter, og dette kan muligvis skyldes, at det nye indberetningssystem er 
blevet for bøvlet. Der skal registreres for enkelte dyr, og der er ikke mulighed for, at gå tilbage, når 
man er i gang med indberetning, for så skal man starte helt forfra. 
Simon har hørt om udfordringerne flere steder fra, og har meldt det videre til Miljøstyrelsen, som står 
for systemet.  
 

John fortalte, at jagttegnskursuslærerne skal mødes i april ved DJ og snakke om, hvordan man kan 

udvikle jagttegnsundervisningen. Der er meget fokus på udenadslære i forhold til f.eks. 

reguleringstider, i stedet for at forstå, hvordan lovgivningen er bygget op og hvor man skal kigge, hvis 

man får behov for regulering.  

John modtager gerne forslag til emner, som han kan tage med til mødet.  

 

Der var stor interesse for, at der blev oprettet et obligatorisk haglskyde forløb, som der også er oprettet 

for riffel, inden man går til skydeprøve. 

 

Dj arbejder med, om der skal efteruddannes instruktører, som både omfatter riffel- og 

haglskydeinstruktører, da der er kommer nye regler for uddannelse.  

 

 

Næste møde afholdes mandag den 29. august kl. 19.00 på Søballegård eller Kirstinelyst. 

http://www.vildtsundhed.dk/vildtsygdomme#vaskebjoernens-spoleorm

