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Forord. 
Beretningen her om Tvis Jagtforening er skrevet og redigeret af Bent Bak. Det er sket 

i samarbejde med den nuværende formand Tonny Bjerggaard og 3 veteraner i 

jagtforeningen nemlig Erik Østergård, Kurt Dyhrberg og Jørgen Mathiasen. 

Kilderne har været foreningens protokoller, jagtjournaler og dokumenter. 

Billedmaterialet er fra foreningens fotosamling, fra hjemmeside og fra foto taget til 

lejligheden. Dertil kommer fotos indhentet fra tidligere medlemmer og deres 

pårørende. De fotograferede trofæer, pokaler og nåle tilhører de medvirkende ved 

projektet. Der indgår også personlige beretninger. Se øvrigt kildelisten. 

Jagtforeningen har nu eksisteret i 80 år. I starten var den helt domineret af 

landmænd, og de første formænd var også landmænd. Nu er der kun få landmænd i 

foreningen, men det er typisk, at forholdsvis mange af de nuværende medlemmer er 

bosat på nedlagte landbrug. Medlemstallet er gået fra 16 i starten til 118 i dag. I 

starten skulle de være bosiddende i Tvis, men nu kan der optages medlemmer fra 

hele Holstebro Kommune. 

Det fælles jagtrevir har helt fra 1936 været Tvis Nordre og Tvis Søndre plantage. Det 

har været med til at binde medlemmerne sammen i et fællesskab, som blev yderligere 

styrket, da jagthytten i Nordre blev etableret i 1996. I øvrigt i samarbejde med Tvis 

Kulturelle samvirke. I den forbindelse fik foreningen et mere åbent ansigt udad til 

lokalsamfundet. Beretningen her er også en døråbner til en spændende forening som 

er kommet op i årene, men stadig er levedygtig og vital.  

1. udgave 

Tvis december 2012 

Bent Bak.  
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Starten 
Tvis Jagtforening blev startet nøjagtig tirsdag aften 1933 i Tvis Forsamlingshus. Tvis 

Jagtforening var den 6. nye lokalafdeling i Ringkøbing kredsen af Landsjagtforeningen 

af 1923. Landsjagtforeningen var bl.a. dannet som reaktion af den skærpede jagtlov 

fra 1922. 

Initiativet til Tvis Jagtforening blev taget af gårdejeren på Vestre Grønbæk Niels 

Bjerre Didriksen og banearbejder Marinus Larsen. De indkalder til stiftende 

generalforsamling. Der møder 16 jægere op, som med begejstring starter den nye 

forening. 

 Det er den nye formand N. P. Pedersen valgt i 1935, som 2 år efter i protokollen 

beretter om den indledende generalforsamling og foreningens 2 første år. Der har i 

disse to år været stor og glædelig fremgang, og jægeren på egnen er klar over, at 

organisation skal der til, om vildbestanden skal bevares og forbedres. 

Den første bestyrelsen: 

Gdr. Niels Bjerre Didriksen Vestre Skautrup - Formand - 52 år 

Banearbejder Marinus Larsen Vogterhus nr. 9 - Kasserer 

Gdr. Aage Henriksen Hedegaard. - 31 år 

Husmand Chr. Mikkelsen Knudsensminde - 58 år 

Gdr. Iver Henriksen Stokvad - 56 år 

Landarbejder Erik Kammersgaard - suppleant. - 24 år. 

En bestyrelsen domineret af landmænd i deres bedste alder, men også en 

banearbejder var med. 

 

Banearbejder Marinus Larsen trak sig dog hurtigt fra bestyrelsen og blev erstattet af 

Erik Kammersgaard. Marinus Larsen blev meget upopulær i jagtforeningen, da han 

klagede over medlemmernes optræden ved en klapjagt på Store Gedbo efteråret 

En af jagtforeningens 

stiftere - gårdejer Iver 

Henriksen fra Stokvad. Han 

var 56 da foreningen blev 

startet i 1933. Her ses han 

ved sin 80 års fødselsdag i 

1957. 

Han døde året efter i 1958. 
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1935. Klagen sendte han længere op i systemet. Den blev refereret i Jagttidende, og 

satte foreningen i et dårligt lys. Ved repræsentantskabsmødet i Holstebro gendrev 

formanden N. P. Pedersen punkt for punkt M. Larsens skrivelse som løgn og 

overdrivelse fra ende til anden. 

                                                  

Formænd 

 
1. periode:  

1933 - 1935. 1. formand. 
2. periode: 
1937 - 1939. 

 
Gdr. Niels Bjerre Didriksen, Vester 

Grønbæk. (1881 - 1947). 
  

 

  

Gdr. Aage Henriksen 

Hedegaard var også med i 

den første bestyrelse. Han 

var 31 år ved starten i 1933. 

Han flyttede til Mejrup i 

1939. 

 Ved jubilæet i 1983 var han 

den eneste tilbageværende 

fra den første bestyrelse. 

Han var indbudt som 

æresgæst. Se omtale af 

festen s. 41. 

Niels Bjerre - 

den første 

formand for 

jagtforeningen. 

På billedet th. 

Er det Niels 

Bjerre med 

pibe og gevær 

over skulder 

sammen med 

jagtkammerat 

og dreng. 
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1939 - 1941:  Erik Kammersgaard. (1909 - 1976) 

Var med i bestyrelsen allerede 24 år gammel og blev formand 30 år gammel. Han var 

aktiv i jagtforeningen til sin død. Udover interessen for jagt var Erik også en ivrig 

fisker. 

          

        
Fiskerbilledet er fra 1975 - et år før Erik døde. 

1935 -  1937:  

N. P. Pedersen 

Søndervang på 

Skautrupvej. (1898 - 

1977) 

Udnævnt til æresmedlem i 

1973. 

 

Erik K. 

og 

hustru. 
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1941 - 1953:  Niels Kristian Mikkelsen Nielsen Knudsensminde - formand i 12 

år. (1875 - 1960) - æresmedlem. 

 

Her lægger Jørgen Mathiasen en krans på Niels Kristian Mikkelsens grav ved 50 års 

jubilæet i 1983. Havde gården Knudsensminde fra 1912 - 1949. Han var enkemand 

med 2 børn. Gifter sig med sin anden kone Anna i 1912. I dette ægteskab er der 9 

børn. Så med 11 børn i alt var det godt jægeren kunne supplere med indtægter fra 

jagterne og en haresteg i ny og næ. De sidste år som formand har Kristian Mikkelsen 

svigtende helbred. Det sidste han skriver i protokollen: 

 "Da vi i bestyrelsen ikke har syntes, at der var noget særligt at foretage, har vi ikke 

foretaget særlig meget, da vi har ment, det var bedre at lave lidt en lave meget og 

derved risikere stort underskud." Kristian Mikkelsen var også 77 år nu. Han 

underskriver sig som Niels Kristian Mikkelsen Nielsen. På gravstenen står M i.s.f. N. 

 

Poul Bro 
(f.1916) 
Formand: 

1953 - 1959 
1961 - 1963 

 
Havde 
ejendommen 

Spangsmose 
på Herningvej 

fra 1940 - 
1994. Flyttede 
derefter til 

Arden. 
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1959 - 1961:  N. Lysgaard Rasmussen 
Er født i 1910. Landmand på gården Lille Majgård. Derudover 

medejer af Ny Kibæk sammen med sin bror Henry Rasmussen i en 
periode. Udover jæger var Niels også en dygtig harmonikaspiller. 

Billedet til højre er et af de sjældne af den fhv. formand. Han ville 
helst ikke fotograferes. Flytter 1963 til Humlum. 
 

 
 
1963 - 1965:   

Harald 
Lindballe 
 

Landmand på 
gården 

Lindballe på 
Prins Buris Vej 
fra 1949 - 

1975. 
Formand 50 

år gammel. 
Kasserer flere 

år før han blev 
formand. 
 

Var ugift 

 

 

 
 

   

 
 

 
1965 - 1971.   Søren 
Henning Dyrmose - 

Landmand -  Sønderbæk 
Bakgårdsvej. 

 
 

 
 

 

   

 

Efter Jagten hos Søren Henning 

Dyrmose Sønderbæk ca. 1975: 
Fra venstre: Svend Nielsen, 
Jørgen Christensen, Søren 

Eriksen, Aksel Bach, Søren 
Henning Dyrmose, Kim 

Hammer, Thomas Taulbjerg, 
Carsten Taulbjerg, Richard 
Iversen. 

Jagtselskaber hos Søren Henning Dyrmose. 
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1971 - 1976 Jørgen Christensen 

Landmand fra gården Munkholm på Prins 
Burisvej. Jørgen Christensen er også med 

på de to jagtbilleder ovenover. 

 

 
 

 

 

Jægere i deres rette 

element ca. 1975: 

Fra venstre: Svend 

Nielsen, Ove Dyrmose, 

Alex Nygaard, Aksel Bach, 

Meiner Bech, Kim 

Hammer, ??, Jørgen 

Christensen, Søren 

Eriksen, Richard Iversen. 

Til højre referat fra 1969 

skrevet af Søren Henning. 

"dyregildet hos Aksel Bach 

er tilrettelagt". 

 

 

 

Jørgen Christensen I protokollen 1974. 
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1977 - 1978: Svend Aage Pedersen 

Søn af den tidligere formand og æresmedlem Niels Peter Pedersen - Søndervang. 

  

Den første formand, som ikke har landbrug som erhverv. 

1979 - 1982: Egon Thorup Pedersen (Tik-Tak) var urmager. 

Død i sin formandsperiode 10. nov. 1982 

            

1977 - 1978: Svend Aage 

Pedersen 

Søn af den tidligere formand og 

æresmedlem Niels Peter Pedersen 

- Søndervang. Her med pibe 

sammen med to jagtkammerater, 

Evald og Søren Henning. Ca. 

1983. 
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1982 - 2006: Jørgen Mathiasen

 
Udklip fra Dagbladet 1992. 
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Jørgen Mathiasen er den formand, som har siddet længst - næsten 25 år. Han har 

været en markant og meget energisk og initiativrig formand. 

Han var fra midten af 1980érne med til at give Tvis Jagtforening en mere åben profil 

udadtil. Foreningen kom med i Tvis Kulturelle Samvirke, som samlede alle foreninger 

og institutioner i Tvis i et fællesskab. Skolen blev åbnet op for jagtforeningen, og 

Samvirket var med til at kæmpe for at bevare plantagerne på kommunale hænder og 

med omkring byggeriet af jagthytten. De fælles ture til naturområder, som 

jagtforeningen arrangerede hvert forår blev også et tilbud til alle Tvis borgere. 

Som en anerkendelse af indsatsen for hele lokalsamfundet blev Jørgen kåret til "årets 

Tvis borger" i 1992. 

1996:  Jørgen starter sløjdkursus på Tvis Skole bl.a. med fremstilling af jagtknive 

Efter sin afgang i 2006 blev Jørgen udnævnt til æresmedlem af jagtforeningen ved 75 

års jubilæet i 2008. 

 
Jagt med udgangspunkt på Skautrupvej ved 
Jørgen Mathiasens ejendom. Jørgen som jæger yderst til højre. 

 

 
Jørgen i sløjdlokalet. 

 
Jørgen underviser i våbenpleje. 
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Dette diplom er tildelt for et langvarigt, loyalt og solidt organisationsarbejde for 

foreningen. Diplommodtageren har gennem denne indsats bidraget væsentligt til 

foreningens positive omdømme både i og udenfor jægerkredse. 
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2007 -  Tonny Bjerggård.

 

Den nye og nuværende formand fra 2007 Tonny Bjerggård er ud af en rigtig 

jagtfamilie. Faderen Bent Bjerggård var tidligere med i bestyrelsen, og broderen Bo 

Bjerggård er også meget aktiv i foreningen. De er begge naturvenner med natur nær 

bopæl tæt på foreningens revir i Nordre Plantage. De er også begge formidable 

skytter ikke bare med haglbøsse og riffel men også med bue. 

Æresmedlemmer 
1. Udnævnt 1943: 

Husmand Marinus Nielsen Tingagerhus bestyrelsesmedlem  fra 1934. 

Gdr. Niels Kr. Mikkelsen Knudsensminde  bestyrelsesmedlem  i 1930érne og 

formand fra 1941 - 1953. 

2. Udnævnt 1973: 

Niels Peder Pedersen Søndervang - mangeårigt bestyrelsesmedlem og formand 

fra 1935 - 1937. 

3. Udnævnt 1983: 

Evald Caspersen. (Se billeder fra jubilæumsfesten 1983 s. 41). Medlem fra 

1937. 

4. Udnævnt 2008:  

Jørgen Mathiasen 
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Markante personer i foreningen 

Meiner Bech. 

 
Meiner har været med i jagtforeningen i rigtig mange år. Han har markeret sig på 

især 3 områder. Han har været en utrættelig fasanopdrætter gennem mange år og 

har udsat fasaner i jagtterrænet mange gange (se billedet side 60). Derudover har 

han været foreningens kasserer i en 20 års periode fra slutningen af 1980érne. For 

det tredje har han adskillige gange hjemført pokaler fra flugtskydningsbane, og fra 

præmie - og pokalskydninger. Her følger sønnen Alex lige i hælene på faderen. 

Villy Nielsen - foreningens store jagtfiskal gennem mange år. 

  

Jagtfiskalens opgaver ifølge gammel jagtbog: 

"En af jagtherren udvalgt jagtdeltager, der på større jagter dagen igennem har til 

formål, at notere de deltagende jægeres forsyndelser mod jagtetiketten og 

jagtmoralen og derefter f.eks.. under jagtmiddagen at idømme bøder i en 
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størrelsesorden, der svarer til, hvor alvorligt den pågældende har forsyndet sig. Det er 

sjældent, nogen helt slipper for bøde, idet det undertiden kan give bøde slet ikke at 

have begået noget, der berettiger til bod! Meningen med at udnævne en jagtfiskal er 

ofte, at få et beløb til rådighed for jagtkassen, til bl.a. udgifter ved frokoster og 

middage, drikkepenge til medhjælpere o. lign.. 

Jagtfiskalens dom - der i givet fald også bør overgå ham selv og kun fritage 

jagtherren - er inappellabel, og protest kan undertiden medføre fordobling af bøden; 

men under alle omstændigheder er det hele ment som en spøg, og denne del af 

arrangementet bør selvfølgelig også betragtes som sådan." 

1986: Årets jægerpokal til Villy Nielsen: "for at skyde godt, en god dirigent ved 

 møder og jagter, og at han altid blæser på horn ved alle jagter." 

Piger i foreningen: 

                                                 
 

 

 Mette Marie Stokvad   

                                                  

Mette Marie til trofæaften hos Kim Hammer, i jagthytten sammen med Erik Østergård 

og udenfor hytten sammen med Bo Bjerggaard, Søren Jung og Tonny Bjerggaard. 

Den første pige i foreningen 

Anette H. Nielsen. Medlem fra 

1991.  

Anette fik årets jægerpokal i 

1993 i forbindelse med 

jubilæumsfesten. Det er hende 

som har lavet dekorationen til 

festen. Fv. Villy Nielsen, Bjarne 

Christiansen, Annette, Jørgen 

Mathiassen, Ejvind Grønbæk, 

Meiner Bech. 

 

I jagtjournalen 5. oktober 1991 skriver Annette: "Med tak for den pragtfulde 

modtagelse i Tvis Jagtforening på trods af mit "svage" køn." 
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Gretha Pedersen 

 

Hornblæserne 

I Tvis Jagtforening er der en smuk tradition for 

jagthornsblæsning som klinger godt til indramning af jagten og 

er med til at fremme jagtetikken.  

Der er 10 medlemmer fra Tvis Jagtforening, som hver onsdag 

er til spilleaften på Skovlund, hvor der spilles og øves ca. 2 

timer.  

Jagthornet kom ind i jagten i sin tid for at understøtte kommunikationen mellem 

jægerne. 

Der er toner som bruges til morgenvelkomst, og toner som blæser jagten i gang. Der 

er toner som afslutter jagten, og de forskellige byttedyr har hver deres blæsning. Der 

blæses til ære og respekt for de døde dyr. 

Der er markante medlemmer som dyrker jagthornsinstrumentet. 

 

I en årrække startede fællesjagterne hos Jørgen Mathiasen Vejlund Skautrupvej med 

hornblæsning, sang og flaghejsning. 

Fv. Alex Nygård, Ejvind Grønbæk, ?, Jacob, ?, Keld Nielsen. 

Villy Nielsen 

overrækker Gretha en 

gave, som tak for 

hendes indsats på det 

kulinariske område - 

gule ærter i 

særdeleshed. 
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Ejvind Grønbæk som her på billedet til venstre ses siddende mellem brødrene 

Bjerggård er en af foreningens dygtige blæsere. Han er medlem af bestyrelsen og har 

markeret sig på forskellig vis bl.a. som jagtleder. På billedet til højre blæser han 

sammen med Leif Aslak og ? 

Jagthorn i brug på 

trekanten Nordre 

ved 65 års 

jubilæum i 1998.  

Fv. Leif Aslak, 

Knud Pedersen, 

Keld Nielsen, 

Ejvind Grønbæk 

Erik Østergård er både ivrig 

jægermedlem og hornblæser. 

Ulla Voldbjerg, som bor nabo 

til Nordre er ivrig og dygtig 

hornblæser uden at eje et 

gevær. 

Erik har medvirket til denne 

beretning. 
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Webmaster Peter Skifter. 

 

 

Aksel Bach. 

Aksel Bach har været medlem af jagtforeningen siden 1956 - altså i alt 57 år. 50 års 

nålen fik han i 2006.  

Han er et typisk eksempel på landmanden, som også er jæger, med fokus på hare - 

og rævejagt. I starten var jagtforeningen domineret af de lokale landmænd. Dengang 

var det ikke kun en fritidsfornøjelse og en udgift at være jæger, det var også 

"arbejde", indtægt og mad på bordet. 

                
Aksel til jubilæum I 1983 og i jagthytten i 2009 

 

Mejdaljægerne: 

Tvis Jagtforening er ikke kun for folk bosat i Tvis Sogn men for alle i Holstebro 

Kommune. Specielt jægere fra Mejdal har gjort sig positivt gældende i Tvis 

Jagtforening både som aktive jægere og bestyrelsesmedlemmer. Her tænkes på Leif 

Aslak, Bjarne Christiansen og Ian Gotlieb. De optræder flere gange på billeder i denne 

beretning. 

Udover at være en dygtig skytte 

har Peter også lavet en 

fremragende hjemmeside for 

jagtforeningen.  

Den er startet i 2008 og er 

spækket med billeder og 

beretninger. Her er alt, hvad et 

medlem af Tvis Jagtforening har 

brug for. 
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Jagtrevir -  

Tvis Nordre Kommuneplantage og  Tvis Søndre Plantage 

(Skautrup). 

Tvis Jagtforening har altid skullet ses i sammenhæng med disse to jagtområder. De 

har begge været kommunalt ejede. I starten af Tvis Sogneråd og fra 

kommunalreformen i 1970 af Holstebro Kommune.  

Tvis Jagtforening har altid skullet leje jagtretten til de to områder, først af det lokale 

sogneråd, senere af storkommunen Holstebro. Lejebeløbets størrelse er jævnligt 

blevet  reguleret op gennem de 80 år. Det normale har været at indgå kontrakt for 

nogle år ad gangen, ofte 5 års perioder. Der har ofte været strid om lejens størrelse. 

Kommunen stod som regel i den stærkeste forhandlingsposition. Tvis Jagtforening 

kunne ikke eksistere uden jagtområderne, og kommunen kunne true med at leje ud til 

andre interessenter. 

Nordre Plantage - 79 ha 

 

Her kan man på et historisk kort fra 1976i se placeringen af Tvis Nordre Plantage 

mellem Tvis Å nederst til venstre og Stor Åen øverst til højre. 

I jagtforeningens start var området nærmest skovløst og blev kaldt Grydholt Hede. 

Det meste af arealet blev erhvervet fra gården Vester Breinholt i 1935. Sognerådet 
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gjorde det for at støtte den betrængte men dygtige landmand Holger Jensen. Det var 

svært at drive landbrug i 1930érne. 

Den lokale plantningsforening gik i samarbejde med sognerådet i gang med 

tilplantning af heden med rød - hvid - og ædelgran.  

I starten af 1930érne lå der et lille usselt fæstehus midt i Nordre Plantage. Beboerne 

flyttede fra huset i 1934. Der ligger stadig ruinrester i skovbunden tæt til højre for  

den øst-vest gående sti gennem plantagen. Datteren fra Vestergård Christine (kaldet 

Stinne) Andersen (født i 1918 - Mette Marie Stokvads mor) fortæller her i 2012 om 

det lille hus og dens beboere. Her boede Søren Saxen med sin kone under meget 

primitive forhold på den bare hede. I køkkenet var der et åbent ildsted, og der var 

piksten i den pæne stue. Manden lavede ingenting, men de fik lidt indtægter, ved at 

konen gik ud og slagtede - og klippede får for folk rundt i Tvis. De havde lidt høns, og 

de solgte æg i Tvis by. Som lille pige blev Christine sendt fra Vestergård ud til Saxen 

hus for at bestille fåreslagtning og fåreklipning og kunne med undrende øjne 

observere de "rakkerlignende" forhold på Grydholt Hede. 

Søndre Plantage - 27 ha 

 

 

Her har vi Tvis Søndre Plantage  - også kaldet Skautrup Plantage. Læg mærke til at 

Skautrup Skole var placeret tæt på skoven. Lærer Pedersen var i flere år meget 

bekymret for børnene i forbindelse med jagten i skoven og fik i 1935 sognerådet til at 
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forlange specielle regler for jagten i skoven. På billedet fra 2012 af Skautrup Gl. Skole 

ses den tætte placering, og man forstår lærer Pedersens bekymring for poderne. 

 

Denne plantage blev i starten af 1990érne solgt af Holstebro Kommune til en privat 

ejer. Tvis Jagtforening lejer dog stadig jagtretten til skoven her i 2012. 

Tvis Nordre var også i farezonen i 2008, hvor kommunen havde planer om at realisere 

flere kommunalt ejede plantager. Salget blev dog afværget, og der blev peget på 

betydningen af skoven ikke blot for jagtforeningen men for Tvis i almindelighed som 

rekreativt område. Et privat ejerskab ville betyde begrænsninger i adgangen til 

brugen af skoven. "Æ Hyt" i skoven er rejst af jagtforeningen i samarbejde med Tvis 

Kulturelle Samvirke, og hytten bruges af mange andre end jagtforeningen. 

Plantagerne har gennem alle foreningens 80 år fra 1933 været basis for foreningens 

fælles aktiviteter med afholdes af fællesjagter, bukkejagter, vildt - og naturpleje og 

fælles sammenkomster med bl.a. den årlige grillfest grundlovsdag. 

 

Jagtleje. 

Jagtlejens størrelse har ofte givet anledning til utilfredshed i jagtforeningen. I 1935 vil 

jagtforeningen højst betale 60 kr. for jagten i begge plantager og sender prisen til 

sognerådet med agtelse. Bestyrelsens forhandler bliver påbudt af generalforsamlingen 

at holde fast, men han må give sig. Sognerådet forlanger 90 kr., og det må 

foreningen accepterer. Kontrakten gældende fra 1935 lyder: 

1. Jagtleje for begge plantager: 90,00 kr. 

2. Jagten må kun  afholdes, når et flertal af bestyrelsen er tilstede. 
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3. For Skautrup Plantage, må der ikke jages den sidste time før skoletidens 

begyndelse og ikke den første halve time efter skoletidens slutning og aldrig 

uden at det forud er meddelt til lærer Pedersen. 

På sognerådets vegne: Didrik Grønbæk 

For jagtforeningen formand: N. P. Pedersen. 

Betalingen for jagtlejen financeres ved, at de medlemmer som deltager i skovenes 

jagter indbetaler et beløb til en fælles kasse. Indtægter fra salget af den nedlagte vildt 

ved fællesjagter indgår også i fælleskassen. 

Se i øvrigt diagram over jagtlejen gennem årene under økonomi s. 110. 

Jagtforeningen havde i de første 25 år af foreningens historie, nok slet ingen grund til 

at klage over lejens størrelse. Indtægterne for salget af den nedlagte vildt gav nemlig 

store beløb. I 1942 var jagtlejen 100 kr. - men man solgte vildt for 128 kr. - altså et 

overskud. Man kunne sætte penge i Sparekassen til en fælles fond. Prisen for en ræv i 

1945 var 30 kr. og en hare indbragte foreningen 8 kr. Så 2 ræve og 5 harer kunne 

klare jagtlejen. For dagens jægeren må det lyde som det rene eventyr. 

1991: Kommunen vil sælge begge plantager - foreningen udarbejder protestskrivelse. 

Andre foreninger i Tvis skal inddrages i protesten. Lokale byrådsmedlemmer 

kontaktes og lokalrådets formand formulerer protestskrivelse. Kommunes nøjes som 

omtalt med at sælge Søndre. 

Tvis Nordre Plantage på 79 ha fra luften: 
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Tvis Søndre Plantage 27 ha fra luften:

 

 

Jagten slut ved Søndre Plantage - ved parkeringspladsen. - en enkel ræv hænger 

slemt med hovedet. 2008. 

Tvis Søndre Plantage 

solgt af kommunen i 

1993 til Jens 

Christensen på den 

nærliggende gård 

Vester Skautrup. 

Foreningen indgår 

lejekontrakt med Jens 

Christensen til 1995  

og videre derfra  

treårige kontrakter 

frem til i dag. 
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Billeder fra Søndre Plantage - november 2012 

 

 
Det var heromkring "jagthytten" lå ind 

mod grantræerne. 
 

 
Skolestien ned gennem skoven. 

 

 

 
Hochsits kan anes 

 

 

 
Jørgen Mathiasen på skolestien som blev 

benyttet af børn på vej til Skautrup Skole 
 

 
Nyplantning foretaget af jagtforeningen. 
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Billeder fra Tvis Nordre Plantage  - september 2012 

 
Udsynet fra jagthytten henover græsmarken, som bliver slået regelmæssigt. 
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Søprojektet fra 1993. 

Jørgen Mathiasen er hovedkraften bag søprojektet. 

650 planter blev bestilt til arealet o. den nye sø. 

 
 

                      

På billedet til højre ses store brandbælte, som fører gennem skoven fra sydvest til 

nordøst. Det er her fodermarken findes. 
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Jagthytter og grunde. 

Grundejere 

Tvis Jagtforening har været ejere af to grunde. Planen var at bygge en jagthytte på 

egen grund og have det som udgangspunkt for jagter og som frokosthytte. Den første 

grund var på Skautrupvej, i den sydlige ende af området hvor Gråkjær Stalbyg  

senere blev etableret. Foreningen fik denne grund stillet til rådighed i 1980. 

Da Gråkjær fik brug for arealet, fik foreningen i stedet en grund stillet til rådighed på 

Klostervej i den vestlige ende af erhvervsområdet hen mod rensningsbassinerne. 

Denne grund gik tilbage til kommunen, da man fik tilladelse til opførelse af jagthytten 

i Nordre Plantage. Inden da havde foreningens medlemmer udført plantning og 

arealpleje på de to grunde. Bestyrelsen fik nedsat et byggeudvalg i januar 1982,  som 

i marts samme år fremlægger planer for en jagthytte/klubhus på Klostervejgrunden . 

Planerne bliver forkastet af et flertal ved en afstemning. Det bliver for dyrt. 

1985: Der skal gøres forsøg på at skaffe penge til hus nu, men det stilles atter i bero i 

1986. 

 

Grundene blev vederlagsfrit stillet til rådighed af kommunen i 1980 og 1982. 

Klostervejgrunden går tilbage til kommunen i 1992, da planerne om opførelsen af 

hytten i Nordre bliver mere konkrete. 

 

 

Meiner Bech og 

Svend Aage  

Pedersen 

arbejder på 

Klostervej - 

grunden ca. 

1984. 
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Madpakkehytte - læskur i Skautrup Plantage 

 
Foderpladsen går på jægerne og ikke vildtet. Her kunne de indtage deres frokost i 

nogenlunde læ for regn og blæst. Tag og sider var lukket med presenning. Billedet er 

fra 1982. 

 

Formanden beder om ro i Skautrup hytten. Ca. 1992. 

På "væggen": Hvor mennesker er samlet skal bøssen være oplukket. 
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Her ryddes der op efter den gamle hytte i Skautrup - 1995. 

 
Skautrup hytten er nu historie -  1995. Bjarne Christiansen, og Jørgen Mathiasen. 
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Jagthytten i Nordre - Æ HYT 

O. 1990 arbejder bestyrelsen på opførelse af jagthytte i Nordre Plantage og sender i 

1991 en ansøgning til kommunen om tilladelse til opførelse. Prisen bliver anslået til 

42.000 kr. Det skal være en madpakkehytte med toilet. 

Jagtforeningen er på dette tidspunkt kommet med i Tvis Kulturelle Samvirke, og alle 

foreninger og institutioner i Tvis bakker op om ansøgningen. Derved får 

madpakkehytten, som den også kaldes et større perspektiv og en større brugerflade. 

Kommunen bakker op om planerne og skovfoged Poul M. Poulsen sender en 

ansøgning med tegning af huset til Skov og Naturstyrelsen. Prisoverslaget er nu 

30.000 kr. , og lokalrådet er med på ansøgningen. 

27. september 1994 kommer der afslag om opførelse af hytten fra Skov og 

Naturstyrelsen repræsenteret af Feldborg Statsskovdistrikt. 

Men formanden Jørgen Mathiasen og en gruppe jægere opgav ikke så let, og med 

hjælp fra skovfoged Munk Poulsen i Holstebro Kommunen lykkes det at få Feldborg 

Statsskovdistrikt  i tale igen. Projektet blev omformet. I stedet for støbning kommer 

hytten til at hvile på jernbanesveller, og toilettet blev opgivet. Det skal ikke længere 

være et lukket hus, men et åbent spisested/læskur. Endelig kommer en godkendelse i 

1995 fra både statsligt, amtsligt og kommunalt hold.  

300 frivillige arbejdstimer blev lagt i projektet, og prisen var nu nede på 1/4 af den 

oprindelige, nemlig 10.000 kr. hvoraf de 5.000 kr. kom fra samvirket. 

1996: Æ hyt færdiggøres 2. og 23. marts - 5. juni indvielse af hytten 

Æ HYT blev indviet grundlovsdag 1996. 
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Nej til jagthytten i første omgang. 

Men et år efter kom der gang i opførelsen. Kommunen forærede materialerne. 

Jægerne ydede det frivillige arbejde.  

 

       
Tv. Er Annette H. Nielsen, Meiner Bech, Keld Nielsen og Villy Nielsen i gang med 

stolpearbejdet. Th. ses Jørgen M., Meiner B. og Alex B. i gang med lægterne. 



36 
 

 

  

 

     

 

Ian Gotlieb og 

Kaj Nielsen på 

taget. Jørgen 

Mathiasen på 

jorden. 

Drømmen der blev 

virkelighed i 1996. 

Her hytten i 2012 
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Jægerne bænket i jagthytten til frokost ca. 2000. 

Det er Bjarne Christiansen som kigger bagud mod fotografen. 
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1. fællesjagt 6. oktober 2012 

                        

Så er flagstang og flaget også hejst ved hytten i Nordre. Fv. Bo Bjerggård, Ian Gotlieb 

og Jan Albertsen. 
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Jubilæer 

10 års jubilæum 1943. 

Søndag d. 10. januar blev jubilæet markeret med fællesspisning i Sognegården. 25 af 

foreningens 40 medlemmer var med til festen sammen med pårørende og særligt 

indbudte gæster. Lærer Pedersen fra Skautrup Skole var paradoksalt en af de 

indbudte sammen med skomagermester Pedersen fra Holstebro. Skomageren 

lykønskede med jubilæet og udtalte: "at for en jæger gjaldt det ikke blot at dræbe 

vildtet men også at pleje det, da en vandring gennem den frie natur var nok for den 

rigtige jæger." 

Man sluttede med at synge "Kongernes Konge". 

2 æresmedlemmer udnævntes ved festen: 

Marinus Nielsen Tingagerhus. (død 1951) 

Niels Kr. Mikkelsen Knudsensminde. (død 1960) 

25 års jubilæum 1958. 
D. 10. januar havde bestyrelsen indbudt 

medlemmerne med damer til fest i 
Sognegården. De 50 deltagere fik 

serveret en lækker vildtsteg. Der var film, 
og jagtkonsulent Gade læste en munter 
historie. Man sluttede af med aftenkaffe 

efter en fornøjelig og munter aften. 
 

Som gave fik foreningen en 
dirigentklokke af købmand Hansen 
Holstebro. Her er klokken 54 år efter. 

 

40 års jubilæum 1973. 
Fest i Sognegården. 60 deltagere 
Kl. 19.00 middag med let ret efterfulgt af 
dyresteg med tyttebær plukket på 

Hedegaard af nuværende medlem Kurt 
Dyhrberg.  

Derefter dessert og kaffe.  
Vin til maden. 
Niels Peder Pedersen udnævnt til 

æresmedlem. 
Dans til kl. 02.00 - en god fest. 

 

50 års jubilæum 1983 
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Formand Jørgen Matthiasen 

Kasserer Henning Graugaard. 

Jubilæumsartiklen i Holstebro 

Dagblad med overskriften her 

nedenunder fortsætter på side 43. 
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52 medlemmer i jubilæumsåret 

                                      

 

 

3,50 kr. for en 

urhane i 1945. 

Samme pris for 

en fasan. 

Jørgen M. lægger 

kranse på gravene 

for nogle af 

foreningens 

initiativtagere og 

første 

bestyrelsesmedlem

-mer i forbindelse 

med 50 år jubilæet. 
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Festen i starten 

 
Festen senere. 

 

 

87 deltagere i feststemning 

på Søens Perle i 1983.  

Bøssemager Leo Pedersen 

ses siddende til venstre. 

På gavebordet ses gæstebogen, 

som har været anvendt ved alle 

fællesjagter siden 1983. ( s. side ?) 
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Formand og kasserer interviewes af Holstebro Posten i 1983 i anledning af 50 års 

dagen. 
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Jubilæum 1993 
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Foreningen optager stadig kun medlemmer bosiddende i Tvis. 

 
Villy Nielsen, Bjarne Christiansen, Anette H. Nielsen, Jørgen Mathiasen, Ejvind 

Grønbæk, Meiner Bech. Dekorationen lavet af Anette. 
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1998: 65 års jubilæumsfest 

Foreningen vært med kødet - ved Æ Hyt - Fejret om sommeren med stor grillfest ved 

hytten i Nordre. 

 

 
  

 

 

Hornblæserne er Leif Aslak, Knud 

Pedersen, Keld Nielsen og Ejvind 

Grønbæk. 

Grilmester er Jacob Damgaard. 

Formandens hat pyntet med skovens 

dyr. 
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Jubilæumsfesten i 1998 - ved Æ Hyt. Kastanjetræerne i blomst. 
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2003: 70 års jubilæum 
Festudvalget: Leif Aslak, Hans 
Pedersen og Harry Nielsen. 

Festen skal være i Tvis 
Sognegård d. 24. januar. 

En dejlig aften med 63 
fremmødte. Christian Laursen 
skænkede en pokal til 

foreningen.  
 

Den vil blive brugt til årets 
Jægerpokal. 
 

I sangen nedenunder kan man 
se at Tonnys hund HOF også 

var med til festen. 
Ian ligner en jæger på Pürsch 
jagt. 

 
 

Jubilæumsfesten 2003 

Bukkens Sang. 
 
Mel. Den gamle skærslippers 
forårssang. 
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75 års jubilæum - 2008 

Festudvalgt: Det samme som i 2003 

 

På generalforsamlingen d. 17. januar blev der skålet for de 75 år. 

80 års jubilæum - 2013 

Foreningen fylder 80 år i 2013 og ved generalforsamlingen i jan 2012 var der stor 

interesse for at fejre dette. Festudvalget består af Leif og Ian, endvidere var det 

ønsket, at der skulle være et bestyrelsesmedlem med også. Bestyrelsen vender 

tilbage efter første bestyrelsesmøde. Skal holdes i forbindelse med 

generalforsamlingen i januar. 
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Generalforsamling 
Der afholdes hvert år i januar generalforsamling i foreningen. De foregik de første år 

som regel i bagerens lille konditori, og man kan i protokollerne følge, hvordan bagerne 

har afløst hinanden fra  bager Norre, bager Kjær, bager Madsen til bager Sundgaard. 

Man sluttede altid med en kop kaffe. 

1936:  Nye love vedtaget - til erstatning af de gamle bortkomne. Se vedtægterne 

 fra starten og de nuværende i bilaget. 

1936 - 38:  Sider som omhandler disse år er uvist af hvilken grund rykket ud af 

 protokollen. 

Som ved alle generalforsamlinger er der altid gjort rede for valget af bestyrelse, og 

der er beretning fra formand og kasserer. De første 40 år fylder det meget på 

generalforsamlingen, hvor meget man skal betale for skadedyr og deres æg og yngel. 

Skal man betale 25 øre eller mere for en lækat? Giftudbringning er næsten også altid 

til debat. 

1948: Det vedtages at ingen udensogns kan optages i Tvis Jagtforening. 

1958:  Formanden Poul Bro vil gerne igangsætte studiekredse, men det afvises 

 blankt af forsamlingen. 

Fra 1965 - 69 blev generalforsamlingen afholdt hos Nanna Rasmussen. 

Fra 1970 bliver generalforsamlingen holdt i Sognegården 

1977: Kontrakten fornyet med kommunen. Lejen stiger fra 500 kr. til 2.000 kr. 

 Løber indtil 1980. På trods af den voldsomme stigning i jagtleje udtrykkes 

 der taknemmelighed i protokollen for formanden Sven Aage Pedersens 

 kontraktforhandlinger med kommunen. 

 Problemer med løsgående hunde i plantagerne. Annonce i Ho. Dagblad. 

1980:  Der må kun skydes 1 buk pr. medlem - så alle har en chance. 

1981:  Jagttegn skal forevises ved fællesjagt, ellers må jægeren lægge sin bøsse 

 og må nøjes med at være driver. 

Fra 1984 er et vigtigt punkt på generalforsamlingen lodtrækning om, hvilke dage man 

har bukkejagten startende med d. 16. maj. Der er to jægere pr. dag. Den ene har 

formiddagen i Nordre og eftermiddagen i Skautrup. For den anden er det omvendt. De 

første dage i bukkejagttiden er de eftertragtede. Medlemmer som har ydet en indsats 

i årets løb kan prioriteres i forhold til de første dage. For i det hele taget at være med 

i lodtrækningen skal man møde frem på generalforsamlingen. Derfor er 

generalforsamlingen altid velbesøgt. I 1985 er der 21 deltagere i lodtrækningen. 

I 1968 omtaler protokollen også lodtrækning til bukkejagt, men der er ikke omtalt 
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noget herfra og frem til 1984 - men der må nok have været en 

lodtrækning/regulering. 

1985:  Formanden Jørgen Mathiassen opfordrer på generalforsamlinger til at 

 skaffe flere medlemmer. Der skal annonceres i Pulsen og Stjernekanalen. 

1989: Festen aflyst, kun bestyrelsen møder på arbejdsdage, kun 3 mand til 

 flugtskydning. I 1988 havde kun bestyrelsen og 2 medlemmer meldt sig til 

 busturen. 

Det sker at foreningens medlemmer får en opsang på generalforsamlinger. Der er for 

få som møder frem på arbejdsdage og til arrangementer. 

Andre år udtrykkes glæde over den gode opbakning, og mange udflugter og fester får 

et pænt eftermæle. I 1997 40 deltagere på bustur til Vandet Sø. 

1992: Der vedtages nye vedtægter "standardvedtægter for lokalforening under 

 Danmarks Jægerforbund". 

1995:   Diskussion om jagt med for mange jægere og hunde 

2007: Der skal etableres engelsk voliere - udvalgt nedsat med bl.a. Ejvind 

 Grønbæk - 15.000 kr. afsat 

 Forslag om hjemmeside for foreningen - Peter Skifter. 

2012:  Der skal sættes flagstang op ved hytten 

 

Billede fra typisk generalforsamling i Tvis Sognegård her i januar 2012. 
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Antal medlemmer 
Fra 16 medlemmer i 1933 til 115 i 2012. 

 

Det ses at medlemstallet her i 2012 er blevet forøget med 100 i forhold til 1933. 

Der har gennem årene været en ganske stabil vækst i medlemstallet. I perioder er 

medlemstallet stagneret. Medlemstallet fortæller om en forening, som altid har været 

livskraftig og med opbakning fra de lokale jægere. 

1988: Tvis jagtforening annoncerer i Pulsen 

 

Formanden Jørgen Mathiasen arbejder i 1980èrne kraftigt  for at udvide 

medlemstallet. Han opfordrer  ved møder og generalforsamlinger til at skaffe flere 

medlemmer og iværksætter en annoncekampagne i Pulsen. 

1989:  Annonceringen har ingen effekt haft - aktive jægere falder fra 

1990:  Der er for få aktive medlemmer, der udsættes præmier til den, der tegner 

 flere aktive jægere. Nu skal det dengang nye medie Stjernekanalen 

 forsøges.  
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1990:  Jagtforeningens arrangementer skal bringes på bane via Stjernekanalen. 

 Bustur til naturskolen i Klosterheden annonceres i Stjernekanalen. 

Medlemstallet vokser navnlig efter år 2000 - og nu kommer der røster på 

generalforsamlingen som taler om begrænsning af deltagere ved fællesjagter. 

2004:  80 medlemmer - 59 aktive  

2005: 87 heraf 55 aktive (forslag om begrænsning af bukkejagten) 

2012: 115 medlemmer heraf 75 aktive. 

 

Jægerens "venner" 
Fasaner - Agerhøns - Snepper - Harer - Rådyr. 

Fra 1970érne  er der i foreningen mere og mere fokus på at forbedre vilkårene for 

vildtet frem for at bekæmpe skadevoldere. Man opdrætter selv fasaner og udsætter i 

Søndre og Nordre. Man opkøber også fasaner til udsætning.  

Jagtrevirerne forbedres ved plantning, rydning og såning af foderplanter for dyrene. 

Hvert år er der arbejdsdage i skovene. 

 

Fodring og vildtvenlig naturpleje: 

1961: Første gang protokollen omtale at fremme vildtet ved fodring. Der 

 indkøbes fodersiloer, som skal opstilles i skovene.  

1970:  Gange er hugget i nordre plantage, brandbælte etableret, tilsået med korn 

 og frø af forskellig slags. 

1980: Foderpladser opstillet i begge plantager 

1981: Vildtagre tilsået af medlemmerne. 

1982: Rævejagt aflyst - i stedet fodring og rydning til vildtet i skoven. 

1988:  Arbejde med brandbælter, gylle, såning, rensning + arbejde med 

 foderpladser. 

1989: Arbejdsdag d. 10. juni. Mødested Klostervej Tvis. Vedligeholdelse af 

 grund, af foderpladser og af hytten i Skautrup.  

 Fodermark tilsås: majs, lupiner, fodermarvkål og græsblanding (der 

 møder dog alt for få op på arbejdsdage) Hytten i Skautrup skal snarest 

 have taget repareret. 
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Arbejdsdag i plantagen. 

1991:  Der skal plantes i trekanten efter forslag fra jagtkonsulent Wulff. Planter 

 fra kommunen. 

 

Svend Åge Pedersen, Martin Mathiasen, Bo Bjerggård og Henning Christensen 

(rørsanger) i gang med plantearbejdet på trekanten. 
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Jørgen Mathiasen og Villy Nielsen med hakkejernet. 

1996: Meiner, Jørgen, Ejvind sørger for tilsåning af vildtagre. 

2007:  Der skal være plantedag i Søndre i april 

2010:  På plantedagen i Søndre fik vi plantet 1.600 træer, lærk, fyr, eg og bøg. 

 Dette på bare 3 timer. Vi nåede samtidig at nyde kaffe og rundstykker, og 

 der var nok af det. Væskebalancen blev undervejs også holdt ved lige. Alt 

 i alt en rigtig hyggelig forårs formiddag hvor deltagerne gjorde en god 

 indsats for et godt formål, at opfylde vores pligt i forhold til 

 lejekontrakten. 

2012: Fodermarken skulle måske slås 3 gange. Der bliver slået på 

 fodermarken inden sæsonstart. 

 Fodertønder burde fjernes eller fyldes op. Det blev foreslået, at de skulle 

 fjernes. Men så var der nogen, der tilbød at efterse tønderne, det var Bo 

 Bjerggaard, Martin Nielsen og Ejvind Grønbæk. Ejvind tager 

 teten i forhold til dette. 
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Plantedag i Skautrup plantage. 

Siddende ses Peer Christensen. 

 
Arbejdsdag i Nordre.            Bo Bjerggård ved den engelske voliere, som 

             hurtigt opgives. 

Fasanopdræt og udsætning: 

1933 - 1934: Fordeling af stammer af fasaner til gårde som ejes af  

  foreningens medlemmer. De kommer fra jagtfonden. I 1933 

  får man 3 stamme fasaner og i 1934 3 stammer +  

  fasankyllinger. 

1983:  Fasanopdræt og udsætning af fasaner - Meiner Bech udnævnt 

  til fasanopdrætter - der skal forsøges med 12 stk. 

1984:  Meiner skal forsøge med 25 fasaner. 

http://tvisjagtforening.weebly.com/uploads/2/2/7/6/2276829/5320096_orig.jpg
http://tvisjagtforening.weebly.com/uploads/2/2/7/6/2276829/3318424_orig.jpg
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1985:  100 fasaner og mere korn til foderpladser 

1986:  75 fasaner udsat  . Fodret i september + 2 tønder korn i december. 

1990:  18 fasaner udsat i Nordre til en pris af 450 kr. 

1998:  Meiner og Jørgen sørger for 30 fasaner til hver skov 

2000:  Stadig fasan udsætning af Meiner og Jørgen 

2007:  Der skal etableres engelsk voliere i Nordre - udvalg nedsat med bl.a. 

 Ejvind Grønbæk - 15.000 kr. afsat 

2011:  Fasanopdræt i voliere opgives igen og volieren sættes til salg på nettet. 
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Carlo Nørtoft medlem af jagtforeningen har gennem flere år ydet en 

stor indsats til fremme af markvildtet  - specielt med henblik på 

agerhøns. 

Agerhønen, Haren, Viben, Lærken og de øvrige vilde dyr og fugle, der 

lever i vort kulturlandskab, har i de sidste 40 - 50 år fået væsentlig 

ringere levevilkår. Fra 1960 ophørte den alsidige markdrift og blev afløst af store 

monokulturer, markvanding og stort maskineri.  

Carlo har arbejdet med udsætning og fodring af agerhøns, og med i et udvalg som 

giver gode råd om terrænpleje til gavn for markvildtet. 

 

Udsætning af agerhøns ved Nr. Halgård Tvis 
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Jægerens "uvenner"  
Fra starten i 1933 helt ind til 1976 er et vigtigt punkt på generalforsamlinger 

bekæmpelse af fugle/dyr, som fra jægernes synspunkt var uønskede, og som 

begrænsede vildtudbyttet. Der blev hvert år fastsat præmier for at bringe de 

uønskede skabninger eller deres æg og ben til bestyrelsen. Hvor høj præmien skulle 

være var et ivrigt diskussionspunkt. 

Fra 1976 ser man et holdningsskift. Her bliver fokus mere på vildtfremmende 

foranstaltninger frem for bekæmpelse af "fjender" af vildtet. 

Her er "uvennerne": 

Krager: 

      

Der blev fastsat pris for skudte krager, krageben og krageæg på generalforsamlinger 

fra foreningens start til ind i 1970érne. 

    

Det samme for skaden. 

        

Det var præmier for egern og egernunger. 
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Fra Protokollen 

1935:  

Ingen honorering af krage og skader - da der er udlagt gift. 

Men 5 øre pr krage - eller skade æg 

50 øre for hver dræbt lækat - skulle være fanget i Tvis 

Diskussion om præmie for dræbt egern - henlagt 

1936:  

For lækatte og egern 20 ører pr stk. 

For krage - skade æg/yngel og for egernunger uden hår 5 øre pr stk. 

+ gift til udlæg i æg. 

1943: Der udlægges gift for 30 kr.  

 40 øre for hver skudt skade og krage 

 50 ører for egern og lækatte. 

 5 ører for æg af skader og krager 

Fra 1954 er der præmier til den, som skyder flest krager og skader. I 1960 skal man 

komme med mindst 25 par ben for at komme i betragtning til præmie. 

1968: 20 kr. i tilskud til de medlemmer som køber en krageugle, i stedet for et 

 beløb for skudte krager. 

             

1976: 1 kr. pr krage og skade som afleveres til bestyrelsen fra 1. marts til 1. oktober 

Giftudlæg: 

I de jagtforeningens første 30 år bliver der ifølge protokollen næsten hvert år udlagt 

gift til bekæmpelse af skadevolderne. Udlæg af fosfor æg har været forbudt fra 1967. 

Det var som regel i form af gift æg som var præpareret med fosformos eller fosforolie. 

Fra protokollen 

1938: Der udlægges gift hos alle medlemmer ved Kammersgaard. 

1946: Der skal udlægges gift - fosformos 

1947; Dagløn til Marinus Nielsen for at udlægge gift. 

Lækatten kunne også indbringe 

en præmie, hvis den var fra 

Tvis.  

1935: 50 øre for hver dræbt 

lækat - skulle være fanget  i 

Tvis. 
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1951:  Der skal fortsat udlægges gift - dette år af Erik Kammersgaard. 

1954 - 55: Præmier til den som skyder flest skader og krager + udlæg af gift æg 

1956: Så er det igen Erik Kammersgård som må udlægge gift. 

1961:  Gift æg for krager og skader skal udlægges 

Giftudlæg i form af fosforfos (gift blandet i kødfars) og fosforæg (æg med indsprøjtet 

fosforolie) blev forbudt fra 1967. 

Fra 1967 - 82 må kragefugle fanges i fælder. 

Fra 1982 må der ikke drives jagt på kragefugle - men de må reguleres. 

Som skrevet ændres taktikken fra midt i 70érne til fokus på fremme af vildtbestanden 

frem for fokus på bekæmpelse af skadevolderne. 

Men der er stadig fokus på regulering (et nyt ord) af kragebestanden. Bestanden af 

krager er særdeles stor - ikke mindst i her i Vestjylland og i Tvis området med de 

mange plantager og minkfarme. 

 

Kragerne kan jages i perioden 1. September til 31. januar og reguleres i perioden 1. 

februar til 15. april med den gældende lovgivning i dag. Det betyder, at kragen kan 

skydes i 7½ måned.  

Kragepokalen 

En af foreningens berømte pokaler er kragepokalen til den jæger som kommer med 

de fleste krageben:  

Fra Protokollen: 

2007:  Kragepokal til Bo Bjerregaard for 116 krageben 

2010:  156 krageben af samme Bo. 

 

Rævepokalen 

Der er i alle foreningens 80 år blevet skudt ræve. Ræven er en skadevolder i forhold 

til vildtet , men i foreningens første 30 år var det også en kærkommen indtægtskilde 

Foreningens største 

kragejæger gennem 

tiderne.  

Bo Bjerregård med 

kragepokalen. 
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at skyde en ræv. Ræveskind var rævedyrt i  30érne og 40érme. Foreningen kunne 

næsten betale jagtlejen ved hjælp af salg af ræveskind. I dag er der ikke noget 

økonomisk incitament til at skyde ræve. Rævepokalen omtales første gang i 1983. 

1995: Rævepokal til Bo Bjerregaard. 

1997: Tonny Bjerregaard 

2000: Steen Hauge 

2010: Erik Østergård. På billedet nedenunder med rævepokalen. 

 

Der har været mange indehavere af rævepokalen gennem tiderne (Ejvind Appel, Bo 

Bjerregaard, Villy Nielsen, Tonny Bjerregaard, Leif Aslak), her nævnt personer som 

flere gange har været indehaver af pokalen. 

Nye skadevoldere 

Naturen er hele tiden i forandring og i dag er fokus på andre skadevoldere. Mink og 

mårhunde er meget aktuelle og Skov og Naturstyrelsen i samarbejde med jægere 

forsøger at begrænse deres udbredelse.  

Kragefugle (krager, skader, råger) har holdt ud i alle 80 år som fugle man regulerer.  

2002:  Minkfælder på banen ved generalforsamling - der skal opsættes 

 minkfælder. Jørgen Mathiassen har et år fanget 33 mink på sin matrikel. 

 Erik Østergård fanger årligt 2-5 stk. 

2004:  Opfordring til at melde sig til rågeregulering. 

2006:  Mårhunde  - en stærk trussel mod faunaen. Er set i Tvis området, bl.a. 

 af Jens Ole Mørup på Øster Gedbo. 
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Jægerens hund 
1940: Formanden Erik Kammersgaard foreslår på generalforsamlingen i 1940 at 

 indkøbe en gravhund på foreningens regning. Enstemmig vedtaget. 

1942: Foreningen skal leje Erik Kammersgårds støver hund for 40 kr. (skriver 

 fire- ti kroner aarlig - protokollen) - han skal også have 25 kr. for forrige 

 år. 

1943:  Støver hunden(Erik Kammersgårds) lejes igen for et år. 

1944:  Foreningen vil selv anskaffe en støver hund. Afstemning om det skal være 

 en lavbenet eller langbenet. Generalforsamlingen kan ikke enes om det, 

 og det bliver op til bestyrelsen af bestemme benenes længde på hunden. 

1945:  Støverhunden skal sælges. 

1985:  Ved fællesjagter: Der bruges 4 støvere + 2 store hunde + 1-2 gravhunde 

 ved gravene. Øvrige hunde holdes hos fører. 

1991: Brug af hunde - ofte et diskussionspunkt ved generalforsamlinger. Aftale 

 træffes med schweishundefører. 

1993:  Diskussion om små hunde contra store hunde. 

I flere år stiller Ingemann  hunde til rådighed - flere østrigske støvere. - fik altid flaske 

for udlån af hunde. 

Standhund 

Et medlem i foreningen Carlo Nørtoft Thomsen er udover at være jæger også en ivrig 

hundeopdrætter af pointer hunde,  til strandjagt på agerhøne og fasan. 

 
Her Carlo med sine pointer hunde. 
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Hund med på drivjagt - fællesjagt 3. 
oktober 2009 i Nordre. 
 

Skydninger  
Lige fra jagtforeningens start er der afholdt skydninger uden vildt i sigtekornet. Der 

har været forskellige former for skydninger, dels som træning og dels som 

konkurrence med præmier og pokaler til de bedste. 

I starten var det også indendørs i Tvis Forsamlingshus i form af pilekastning og 

salonskydning. Men der var også udendørs flugtskydning. Flugtskydningen med 

haglgevær med lerduer som mål foregik lokalt hos Johannes Caspersen på 

ejendommen Huldahl, men også andre steder i Tvis. I Huldahl skød man hen over Tvis 

Å. En mand var gravet ned ude i skyderetningen. Fra dækningen kastede han lerduer 

op i luften. 

Riffelskydning er blevet trænet hos Carlo Thomsen, hvis brinker gav et godt 

kuglefang. 

Pilekastning og salonskydning 

1935: April : Salonskydning i Tvis Forsamlingshus med kaffebord efterfølgende. 

1936:  Anskaffelser af lerduer og flugtskydninger om sommeren. Skydning hos 

 Aage Henriksen Hedegaard. 

1939: Sommerskydning hos Johan Hvam. 

1941:  Salonskydning og pilekastning i forsamlingshuset. (pænt overskud) 

1942:  Skydning og pilekastning. Roger Norre vandt 1. præmien. 

Flugtskydning 

1943:  Årets 2. Flugtskydning: 17. juli - kun 7 deltagere med 3 sølvplader i 

 præmier. 

1948: Tilslutning til pilekastning er efterhånden ringe. 

1949: Inge stemning for flugtskydning 
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1953: Flugtskydning 10. juni - to præmier at konkurrere om. 

1954:  2 flugtskydninger med præmier + 2 træningsskydninger 

1955:  1 flugtskydning + 2 træningsskydninger hos Arne Eriksen. 

1956:  Flugtskydning i juni, igen 1957, igen 1958 hos Lysgaard Rasmussen. 

1961:  Flugtskydning hos Johannes Caspersen. 

1962: Præmieskydning hos Johannes Caspersen. 

1966:  5 træningsaftener til flugtskydning + præmieskydning og pokalskydning 

 Et flugtskydningsudvalg under bestyrelsen arrangerer. 

1967: Ny maskine købt til flugtskydning + 20 kasser lerduer. 

1969: 6 træningsaftener til flugtskydning + præmieskydning og pokalskydning. 

 Bent Bjerggård vandt pokalen. Købt 5.250 lerduer. 

1970:  Som 1969. 1970 dog 7 træningsaftener. 

1973: I juli præmieskydning og pokalskydning efterfølger 6 

 flugtskydningsaftener. 

1974:  Flugtskydning flyttet til Holstebro - uenighed med naboer pga. 

 haglforurening. + præmieskydning og pokalskydning i juni. 

1984: Meget begrænset deltagelse i flugtskydning 

1985: Hovedskydning og bagduer. Pokaler til Knud Pedersen og Leif Aslak. 

1988: Kun 3 medlemmer til pokalskydning. (pokalskydning indstillet indtil 

 videre) 

2011: Formand Tonny Bjerggård: Det var dejligt at se så mange møde op til 

 denne lille uformelle konkurrence, som også viste, og det kan jeg vist godt 

 sige uden at fornærme nogen, at vi var flere der godt kunne trænge til lidt 

 træning/hjælp, til skydningen med haglgeværet. Så derfor vil vi 

 prøve at lave en dag, som vi også har haft før, hvor vi tager på skyde 

 banen med en instruktør. 

 Vi har altid i foreningen gjort en del ud af riffel indskydningen, men når alt 

 kommer til alt burde vi nok også træne mere med hagl bøssen. 

 
Pokalvinderne 2012 Alex Nygaard og Kim Albertsen. 
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Flugtskydning på Holstebro Strandjagtsforenings bane. 

Fra venstre: Jens Grønbæk, Ejvind Grønbæk, Mogens Lind, Peter Skifter, Tonny 

Bjerggaard, David Grønbæk. 

Riffelskydning 

1990: Jørgen M. bringer konkurrence i riffelskydning på banen. Der er igen 

 pokalskydning. 

  

Riffelskydning hos Carlo Nørtoft. På billeder bl.a. Ian Gotlieb og Jørgen Mathiasen. 
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Riffelskydning hos Carlo Nørtoft en kold vinterdag med lange skygger. 

Fra venstre ses bl.a. Holger Nielsen, Kristian frisør, Gerhard, Harry Nielsen, ?, og 

Carlo Nørtoft. 

 
Riffelskydning i Ulfborg 

1990érne: Træningsskydninger i Sørvad, Skave, Holstebro, Ulfborg 

2003:  Skydetur til Oksbøl 

2005: God tilslutning til riffelskydning. 
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Riffelskydning til hjortevildt/løbende vildt - Ulfborg 2012 

Erik Sørensen, Tonny B. , Kim Hammer, Erik Østergaard, Bo B. Torben Madsen. 

Jagter 

Bukkejagt 

Ofte højdepunktet for en jæger med den 16. maj som en gylden dato. 

Det er den dag, hvor jægeren har skoven for sig selv. Dagen starter før solopgang, 

hvor alt er stille. Lydløst bevæger jægeren sig til sin position, for at afvente bukken. 

Hvem, der har dagene afgøres i Tvis ved lodtrækning på generalforsamlingen. Hver 

jæger tildeles to dage i jagttiden for bukke fra 16. maj til 15. juli. 

Den ene har Nordre om formiddagen og Søndre om eftermiddagen. Næste dag, som 

er tildelt de to jægere, er det omvendt. Jagten foregår ved Pürsch eller fra Hochsits. 

Nedenunder ses tildelingen af dage til bukkejagt for 2012. Sådan har reglerne været 

siden 1964 - måske før. Reglerne bliver hvert år gennemgået på generalforsamlingen. 

Protokollen taler første gang om bukkejagt i 1963, og om en lodtrækning til bukkejagt 

i 1964. 

1970:  To omgange med bukkejagt. 

1974: Lodtrækning til bukkejagt på generalforsamling. 

1990:  Kun en bukkejæger ad gangen i samme skov - ændres til 1 jagtriffel. 

 Derved åbnes der op for at en erfaren jæger kan tage en uerfaren jæger 

 med sig på bukkejagt. 
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Henrik Nygaards flotte seksenderbuk skudt på fællesjagten i november 1987 

 
Leif Aslak og Kim Albertsen med deres bukke. 

Leif Aslak fik i 1995 årets jægerpokal for: "sin kreative måde, at genere os andre på." 

Den dag jægeren skød sin buk, det nøjagtige tidspunkt, dagens vejr, bukkens 

bevægelser, står for altid printet i hukommelsen. Det er øjeblikke, hvor sanserne 

suger til sig af al kraft, hvor stærke følelser er koblet til sanseindtrykkene, hvor 

jægerens ro og balance kæmper med en svag sitren fra bukkefeberen. Det er sådanne 

øjeblikke, der hører til livets højdepunkter. 
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Bukkejagt beretninger 

 

 

Erik Østergård 7. juli 2002. 

 

       
Kurt Dyhrberg 18. maj 1995 kl. 20.55. 

Gaffelbuk skudt i Tvis Nordre. Ved brækningen viste det sig at skuddet havde ramt 

lige i hjertet. Hjertet var nemlig helt revet i stykker. Alligevel løb bukken 100 m før 

den faldt om. Den blev fundet af Ian Gotliebs gravhund. 

 

Den 07.07.2002 

sad jeg i Tvis 

Nordre Skov i II. 

Hochsitz, det var 

en dejlig morgen, 

solen stod op og 

det var stille vejr. 

Bukken kom frem i 

lysningen, det var 

en 6-ender. Den 

blev fundet af 

schweisshundefører 

Finn Meier fra 

Mogenstrup. 

Brækket vægt 21 

kg. 
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Meiner Bech med sin hund     Tonny Bjerggaard med sin buk 

og buk maj 2011    25. maj 2011 skudt med bue i Tvis. 

 

 

18. Maj: Bo Bjerggaard´s 

Buk, Skudt i Nordre 

Plantage 

Jeg havde jagten onsdag d. 

18/5 om morgenen. Satte mig 

op i tårnet ved den store Ny-

plantning. Efter en lille halv 

time kom der en buk ud, helt 

ovre ved det tætte mod 

brandbæltet. Jeg kunne se det 

var en buk med det samme, 

men der var over 300 meter 

derover.  Var lidt i tvivl om jeg 

skulle gå ned og prøve om jeg 

kunne liste mig tættere på. 

Men det blev ikke nødvendigt, 

da den efter en halv time var 

kommet så tæt på at jeg 

kunne gi den en kugle. Den løb  

små 20 meter og var død for 

en god kugle. 

 

Med Knæk og bræk, Bo 

Bjerggaard 
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17. Maj: Alex Nygaard´s Buk, skudt i Nordre Plantage 

 

Så er der en buk mindre i Nordre plantage. 

Jeg havde bestemt mig for at side i det nordlige tårn på brandbæltet, da jeg havde set 

en kraftig fejning på en veksel 80m mod nord. Jeg var på plads en halv time før 

skydetid, i øsregnvejr. 10 min før skydetid krydser en hind sporet i retning mod syd. 

Da det bliver skydetid lægger jeg riflen til rette i retning  mod nord, så jeg var klar. 

Jeg havde bestemt, at jeg ville blive siddende til kl.7.00 og derefter pürsche rundt. 

Men da kl. blev 6.12 kikker jeg over min skulder i retning mod syd og ser en buk ved 

at krydse brandbæltet på ca. 70m afstand, jeg får hurtigt vendt både mig selv og 

riflen og fik hurtigt bukken i kikkerten, jeg råbte den an, og den stoppede og stirrede 

lige op imod mig, jeg syntes den så meget stor ud og tænkte i et splitsekundt at det 

måtte være en 6-ender og samtidig lod jeg kuglen gå, den gav et hop og løb 20m 

inden den forendte med en perfekt kugle. Fra jeg ser bukken til jeg skyder tror jeg 

der gik 10 sek. det var en hurtig beslutning, der skulle tages inden den ville 

være forsvundet. 

 

Med venlig hilsen 

Alex Nygaard 

De to beretninger ovenover og nedenunder er gode eksempler på, at bukkejagtens 

oplevelser sætter sig som varige hukommelsesspor på hjernen, hvor også detaljerne 

er bevarede. 
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Bjarne Frandsen´s Buk, Skudt d. 18 Maj 

 

Fredag den 18 Maj tog jeg på jagt for at kunne være på reviret kl. 20. Mine erfaringer 

siger, at det er efter den tid, hvor der er den største aktivitet, og det kom også til at 

passe.  

Det område jeg var i, ligger ned til en lille bæk, og jeg kan se 250 meter frem. Der er 

nogle pil og læhegn hvor råvildtet kan gemme sig og hvile. Aftenen bød på ikke 

mindre end 13 stykker råvildt hvor kun de 2 var bukke. De gamle tykke råer havde 

travlt med at jage deres lam fra sidste år væk. Det gav en ekstra effekt, når de 

jagede hinanden, for lige pludselig kom der andre dyr frem fra pilebuskene, som var 

blevet forstyrret.  

Når jeg er på bukkejagt sidder jeg altid på jorden. Der er måske ikke det bedste når 

vi taler om kuglefang, men det giver flere muligheder. Da klokken er ved at være hen 

mod lukketid,- godt tilfreds med det jeg havde set, rejser jeg mig op og vil lige gå ned 

for at se om der er nogle dyr i en lille slugt, som jeg ikke kan se der hvor jeg sidder. 

Jeg skal kun tage 20 skridt og kan se at der går to dyr og at den ene har noget på 

hovedet. Tilbage og hente stolen. Den får jeg arrangeret og forsøger at finde det 

rigtige tidspunkt til at skyde, men den kommer imod mig og det er godt nok, men da 

klokken er ved at være op over lukketid, sender jeg en skrå kugle ind i dyret. Jeg ved 

at der er en vis risiko for at den løber, men til alt held vælger den at blive på 

skudstedet. Jeg kiggede på uret og det sagde 21.34. - En dejlig aften.  

Venlig hilsen - Bjarne Frandsen. 
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Fællesjagt 

Her er de dyr og fugle som fællesjagterne har haft fokus på. 

 

 

 

 

Rådyret har fået større og større 

betydning. 

 Fra 1980 - 2010 er der nedlagt 

177 rådyr - ved fællesjagt og 

bukkejagt i de to revirer. 

Ræven har alle 80 år været et 

byttedyr i jagtforeningen. 

Ræveskind var meget værdifulde 

de første 20 år. Jagtlejen kunne 

næsten betales gennem salg af 

ræveskind. Fra 1980 - 2010 er der 

nedlagt 94 ræve. 

Haren var de første 40 år det 

helt store byttedyr. Nogle år 

med over 50 harer. 

Fra 1980 - 2010 er der kun 

nedlagt  i alt 158 - altså kun 

1/10 af  da der var flest harer. 

Foreningens skovarealer er ikke 

just ideel fasanterræn, og 

fasanudbyttet er beskeden i 

forhold til det antal, som er 

udsat. Fra 1980 - 2010 er der 

nedlagt 43 stk. Ikke engang 2 i 

gennemsnit pr år. 
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Førstegangsskytter. Tradition holdes i hævd med at kysse den første sneppe i r….. og 

få smurt blod i ansigtet for det første rådyr man skyder. Leif Aslak sørger for at 

ceremonierne overholdes. Han giver endda sneppen et ekstra tryk om livet. 

Bestyrelsen lægger et program for årets fællesjagter.  

1935:  5 fællesjagter i kommunes  plantager 

1944:  5 fællesjagter i årets løb. D. 25. november på St. Gedbo med 25 harer i 

 udbytte og 1 fasan. 

1947:  Alle som vil med på fællesjagt indskyder 5 kr. 

1963: De som ikke har betalt til jagtkassen - kan ikke komme med på fællesjagt 

Skovsneppe har fået større 

betydning gennem årene, men 

deres antal varierer meget fra 

år til år. Fra 1980 - 2010 er 

nedlagt 114 stk.  

Efter år 2000 har flere år givet 

over 30 snepper. 

Skovduen eller ringduen har alle 

årene været i sigtekornet.  

Fra 1980 - 2010 er kun nedlagt 

21 - et meget beskedent antal. 
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1973 -75: 4 fællesjagter. 

1989:  7. og 28. oktober + 18. november + 3. og 28. december. (igen 5 i alt ) 

 Der er efterhånden tradition for julejagten d. 28. december. Alle jagter 

 påbegyndes kl. 09.30. 

2012:  6. og 28. oktober - 17. november - 9. og 28. december. Start kl. 09.30 

 ved Æ Hyt. 

Parole: 

Fællesjagterne starter med parolen, styret af jagtlederen. I dag mødes man ved Æ 

Hyt.  

Man har også mange gange mødtes på Skautrupvej hos Jørgen Mathiasen til parole, 

morgensang, hornblæsning og flaghejsning. 

 
Morgensamling på Skautrupvej 1986 før jagt. 

Robert Brogaard hejser flaget. Blandt deltagerne ses Villy Nielsen, Ingemann 

Bertelsen, Meiner Bech, Henning Graugaard, Kaj Nielsen, Jørgen Mathiasen, Ejvind 

Gade, Evald Caspersen, Sv. Aa. Pedersen, Kurt Dyhrberg og Knud Pedersen. 

 
Jagtselskab 1982. 
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fællessang: 

Der er et 

yndigt land 
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Parole ved Æ Hyt 2009 
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Jagtselskab ved paraden1987 

Bjarne, Henrik, gæst, gæst , Kjeld, Kurt, gæst, Kaj, John, Evald, Svend Åge, Jørgen. 

 

Jagtselskab 1991 
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Jagtparade 1995. Brian Vestergård har skudt en seksender med haglbøsse. 

Fv. Brian Vestergård, Leif Aslak, Holger Nielsen, Villy Nielsen, Anette H. Nielsen, Alex 

Bech, Ingemann, Ejvind Appel. 

 
Jagtselskab 2002. Bjarne Frandsens perfekte drivhund Magi midt i billedet. 
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Fællesjagt 2006. Fv. Hans Bo Pedersen, Jørgen Mathiasen, Søren Jung, Bo Bjerggård, 

gæst, gæst, Kim Albertsen, Ian Gotlieb, Kristian Laursen, gæst. 

 

Det blæses over et stort udbytte i 2007 
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Jagtfiskalen Villy Nielsen har ordet ved jagtparaden 2008. Fv. Bo Bjerggård, Åge Mørk 

Sørensen, Kristian Laursen, Meiner Bech, Villy Nielsen. 

  

Bytte ved fællesjagt oktober 2009 - med den romerske jagtgudinde som tilskuer. 
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Vildtparade efter julejagt 28. december 2009 

Rævejagt 

Ræven står også for skud ved de almindelige fællesjagter, men foreningen har også 

altid haft specielle rævejagter. 

1935: Klapjagt på ræv til vinter. 

1962: Det vedtages at der må drives gravjagt i jan. og febr.  

1970: 2 rævejagter 

1973: Flere rævejagter 
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Der anlægges kunstgrav. 

1989: Rævejagt d. 13. januar og 3. februar + gule ærter. 

1999: 31 jægere på rævejagt i januar 

 

 
Gule ærter efter rævejagt 2000. 
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2005:  30 jægere på rævejagt d. 21. januar. 

2013 Søndag d. 13 Januar 2013 kl. 09.30 + gule ærter a`50 kr. 

Duejagt 

Der har flere år været deciderede duejagter. 

1970: 3 duejagter 

1973: Flere duejagter 

1975: 3 duejagter. 

1989: Planlægges duejagt d. 6. 12. og 26. august. 

I dag er der ikke deciderede duejagter - idet jagttiden for skovduer 1. oktober til 31. 

januar  nu falder sammen med de almindelige fællesjagter. 

1990 - 2000: Indbydelse til jagt i Feldborg og Præstbjerghøje med et vist antal 

medlemmer - lodtrækning. 

Jagtudbytter: 
Jagtudbytterne ved årets fællesjagter får man et indtryk af ved at læse formandens 

beretning ved generalforsamlingen i januar måned. Men det er ikke hvert år, der er 

refereret noget om årets udbytte. 

Ved at læse jagtkassens referater kan man få et indtryk af, hvad man har nedlagt ud 

fra det vildt som er solgt. 

Der  kan også være refereret fra jagter som jagtforeningen har været indbudt til, 

f.eks. på Store Gedbo, hvor der var tradition for en større klapjagt hvert år. 

Indtil 1980 er der derfor stor usikkerhed i opgørelserne. Fra 180 er der en systematisk 

opgørelse af jagtudbyttet i jagtjournalen. De sidste opgør ligger opgørelserne på 

nettet. 

Men det er ikke svært at få øje på ændringer i jagtudbyttet. Haren var det helt store 

byttedyr i de første 30 år. Jens Ole Mørup kan fortælle om harejagterne på St. Gedbo. 

Man undlod at skyde harer på vej ud fra gården. Man skød kun på vej tilbage. Så var 

man fri for at bære harerne den lange vej. I de samme 30 år blev der også skudt 

mange agerhøns. I starten skød man også urhøns. 

I dag er rådyr det klart dominerende byttedyr. Der skydes stadig harer, men det er få.  

Rævene har været der alle foreningens 80 år. Der har været nedgange, hvor ræve har 

været angrebet af skab. 

Fasaner er aldrig i stort omfang blevet et byttedyr, selv om mange er udsat. Derimod 

er sneppen kommet ind med et større antal. 

1935:  23. oktober - Klapjagt på Store Gedbo: 4 rådyr, 2 ræve, 4 harer. 
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Ugen efter er der selskabelig sammenkomst i Tvis Forsamlingshus, hvor de nedlagte 

rådyr fra Store Gedbo nydes - de unge meget begejstrede for jagtfilm, som blev vist 

samme aften, og som de var frit indbudt til efter spisningen. 

Det er lidt usædvanlig med rådyr allerede her i 1935, for det er først fra slutningen af 

50érne at de begynde at optræde regelmæssigt. 

1943: Der er afholdt 4 fællesjagter med følgende udbytte. 

 2. oktober: 12 harer, 1 agerhøne 

 19. oktober: 13 harer, 1 urhane 

 19. november: 4 harer 

 17. december: intet vildt 

1944:  5 fælles jagter -i alt 53 harer, 1 ræv, 1 fasan, 5 agerhøns 

1947:  7 fællesjagter -i alt 23 harer og 7 ræve 

1948:  6 fællesjagter  -  i alt 29 harer, 1 fasan og 1 ræv. 

1957:  4 ræve skudt ved fællesjagter 

1958:  Harejagten skuffer - men bedre dyrejagt. 

Her i slutningen af 50érne begynder det at knibe med harebestanden, men nu melder 

rådyrene sig. 

1964: Et ringe vildt år. 2 ræve, 9 harer, 4 rådyr. 

1965:  15 skovduer, 4 fasaner, 11 harer, 1 dyr, 6 ræve. 

1966: 5 fællesjagter og en rævejagt d. 27. dec. 2 ræve, 2 rådyr, 1 fasan, 15 

 duer 

1967:  8 ræve, 3 rådyr, 15 harer, 5 fasaner, 20 duer. 

1968: 4 ræve, 5 rådyr, 8 harer, 5 fasaner, 8 skovduer, 3 ænder. 

1969:  8 harer, 3 fasaner, 1 sneppe, 4 ræve, 10 duer. 

1973:  6 harer, få fasaner, 1 ræv, nogle duer. 

1975:  7 harer, 1 fasan, 2 ræve, enkelte duer, 1 sommerbuk, 1 sneppe. 

 

1940 - 1949 1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 

Råvildt 0 1,6 3 2,5 

Harer 24 17 11 6 

Ræve 2,83 2,3 2,71 3 
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Skøn over vildtudbytte fra 1940 - 1980 
baseret på ufuldstændige tal 
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Fra 1980 har man den systematiske opgørelse fra jagtprotokollen. Her med 

eksempler fra protokollen i årene 1980-81 og 2011-12: 
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Ud af statistikken kan man se at antal sommerbukke og dyr er blevet mere end 

fordoblet i den sidste ti års periode i forhold til den første ti års periode. Med harer og 

fasaner er det gået den modsatte vej. Ræv er ret uforandret, mens de sidste 10 år 

har været et sandt sneppe - eventyrs periode. I skovduetallet mangler de duer, som 

blev skudt de år, hvor der i august var specielle skovduejagter. 

I 30 års perioden fra 1980 - 2010 er der ikke nedlagt agerhøns, derimod 2 bekkasiner 

og en enkelt egern. 

 

Bukke Dyr 
Skovdu

er 
Harer Fasaner Ræv Snepper 

1980/81 - 1989/90 1,5 1,1 1,3 6,3 2,5 4,2 1,4 

1990/91 - 1999/00 2 4,2 0,6 6,6 1,3 2,4 1,8 

2000/01 - 2009/10 3,3 5,6 0,2 2,9 0,5 2,8 8,2 
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Året med det største antal vildt har været 2008 - 09 med 39 stk. - men heraf var 24 

snepper. 

Året med det laveste udbytte var 1997 - 98 med kun 9 stk. 

 

Der er i alt nedlagt 177 stk. råvildt ved bukkejagt og fællesjagter fra 1980 - 2010 

Formanden Tonny Bjerggård om udviklingen af vildtet i Tvis området: 

Udviklingen af vildt i Danmark har forandret sig meget i de snart 80 år 

Tvis jagtforening har eksisteret, i starten var der meget fuglevildt, ænder, duer, 

skovsnepper, stor regnspove, og mange andre arter hvoraf nogle dog er fredet i dag.  

Der var masser af harer og ræve, men ikke så meget råvildt, noget som er vendt på 

hovedet i dag. 

I dag er der masser af råvildt og ikke så mange harer, ræve bestanden har været 

igennem en hård periode med sygdommen skab, som har taget livet af mange af 

dem. Og fuglevildtet er gået stærkt tilbage, særlig agerhønen er presset, og overlever 

kun takket være jægerne, som sætter fugle ud hvert år. 

En hel ny vildt art der er indvandret er dåvildtet , noget som bliver set mere og mere, 

man regner med der er omkring 1000 stykker dåvildt i kreds 2. som strækker sig fra 

Skive/Vinderup til Dejbjerg ved Ringkøbing. 

Dåvildt er sær fredet i kreds 2, men må skydes i resten af landet. 

Det er værd at bemærke at udbytte statistikken kun er for de to fællesarealer. 

Jægerne som har medvirket til denne rapport har ikke et bud på samlet udbytte i hele 

Tvis området. 
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på sommerbukke og øvrige dyr. 
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Specielle jagtdyr. 

Urfugl 

Der er skudt urfugle i Tvis. Ja, i 

jagtforeningens første år blev der ligefrem 

arrangeret urfuglejagter. Den gang tænkte 

man ikke på, at urfuglen var på vej ud af 

den danske natur. Når den uddøde skyldes 

det nok heller ikke jagttryk, men mere 

ændringer og indskrænkninger på 

urfuglens naturlige levesteder. 

Der var stadig mange urfugle helt op i 

1950érne. Erik Østergård fortæller, at han fra loftsvinduet i barndomshjemmet i 

Ulfborg har talt 25 urfugle på samme tid og sted. 

Jørgen Mathiassen mener der var urfugle  i Tvis på Skautrup Hede indtil 1965. 

I protokollen kan man læse om nedlagte urhaner : 

1941: Der planlægges urhane jagt. 

1942: Der skal være urhane jagt d. 19. juli 

1942: 1 stk. urhane skudt 

1943: 1 stk. urhane skudt og solgt for 2,50 kr. en anden indbragte 4,00 kr.  

1945: 1 stk. urhane skudt og solgt for 3,50 kr. 

Kronhjort 

Der forekommer ikke krondyr regelmæssigt i Tvis området, men der ses strejfere og 

småflokke. Der er nedlagt  1stk. kronhjort leveret af den nuværende formand Tonny 

Bjerggård. 

Kronhjort nedlagt af Tonny Bjerggård 

hos Erik Østergård 2003-04 Tvis Østre 

Sogn. 

Her er Tonnys beretning om 

kronhjorten:  

"Kronvildtet har været her altid, men 

kun i de store skove, da de har behov 

for særlig meget ro, og accepterer ikke 

uro hverken fra jægere, hundelufter 

eller kondi løbere. 

Så normalt holde de til i de store skove 

som Feldborg Pl. Ulfborg Pl. og Klosterheden, de veksler dog mellem disse 3 områder, 

så Tvis sogn ligger ligesom midt i 3 kants området.  

Det kan ikke afvises at der er skudt kronvildt i Tvis før dette, med den første 

registrerede hjort som er skudt i Tvis i nyere tid skød jeg den, den 12/1 2004 ved Erik 

Østergård. 
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Min nabo Erik Østergård havde haft gården i omkring 40 år, og har et stykke af Stor 

åen, hvor kronvildtet ynder at krydse, når de veksler mellem de store skove, Erik 

havde af og til gemmen årene set spor af kronvildt, men aldrig set dem. Kronvildt 

færdes mest om natten, så man ser dem sjældent. Jeg var hjemme en formiddag 

hvor jeg skulle til lægen, og på vejen ved Erik, ser jeg en rudel kronvildt, det kalder 

man det når der er en større flok. 

Jeg ringer til Erik men får ikke fat i ham, men senere på eftermiddagen får vi 

arrangeret at drive hans skov af, jeg skulle drive og ved et mirakel er de der endnu, 

og jeg skyder en 8 ender hjort, resten er snu nok til at forlade skoven, hvor der ikke 

er jægere. 
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Vildsvin.  

Der forekommer ikke vilde vildsvin i Tvis området. Men en større vildorne havde på et 

tidspunkt forvildet sig ud fra en vildsvinefarm. Den blev nedlagt af formanden -

dengang Jørgen Mathiasen. 

 

 

 

 

Her har vi vildornens 

hjørnetænder og kuglen, den 

blev nedlagt med i Tvis 

Nordre Plantage. 

Beretningen er, at det var en 

rolig formand, som nedlagde 

et roligt svin. 
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Grågæs  

Blandt sjældne byttedyr hører også grågås. Noget usædvanlig for et typisk indenrigs 

jagtområde som Tvis.  

Jens Ole Mørup på Gedbovej, som er medlem af Tvis Jagtforening fortæller her om 

dengang han skød en grågås.  

"Jeg var på arbejde imellem jul og nytår i 2009, jeg arbejdede for Vestas 

som lokal montør. Jeg kom kørende i servicevogn hjem til lageret som 

er på min adresse. 

 

Der var det meste af jagtsæsonen en flok svaner som holdt til på 

marken imellem Stor Gjedbo og Øster-Gjedbo på venstre side, når man 

kommer kørende fra Tvis siden. På markerne var der store søer som 

trækker ænder og svaner til og så kommer der engang imellem flokke af 

Grågæs. 

 

Jeg tog min jagtriffel og gik hen hvor de sad. Jeg havde god 

kuglefang, hvis jeg sad ved Gedbovej med skyde stok. Der sad en lille 

flok på fem Grågæs, jeg ventede lidt til de var kommet fri fra 

svanerne, jeg lod kuglen gå, den gav et hop og den lagde sig. Resten 

af floken fløj væk, så der var kun den ene chance." 

 

  
 

(beretningen om grågåsen tilføjet i marts 2013 - Bent Bak) 
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Sjældne byttedyr. 

Der er rapporteres om byttedyr i jagtforeningens regi, som kun er nedlagt i meget 

ringe omfang. 

I 1963 nedlægges en krikand som sælges for 5,00 kr. 

Der er skudt et egern(husmandsræv) i 1980 og en bekkasin i 2007. 

Der er slet ikke rapporteret skudte agerhøns på fællesjagter siden i 1940érne. 

Katte. Der er skudt et par vilde katte på fællesjagter. 

Pladespil, udflugter, jagtfester, trofæaftener mm. 
Jagterne, træningsskydninger og præmieskydninger har naturligvis været foreningens 

primære aktivitet, men der har også været andre aktiviteter, hvor geværet var 

efterladt derhjemme. 

Der har været aktiviteter, hvis primære formål var at tjene penge som pladespil og 

amerikansk lotteri. 

Forårets busture var for at nyde den danske natur og fauna med besøg diverse steder 

med særligt rig natur. 

Der har været fester og trofæaftener til styrkelse af de sociale elementer i foreningen. 

Der har været oplysende møder med jagtkonsulenter. Konsulenterne havde ofte en 

naturfilm med, som en gang i mellem blev vist om eftermiddagen for skolens børn. 

Det var en stor begivenhed i foreningens første halvdel, når en naturfilm kom til byen. 

Film - pilekastning - pladespil 

1941:   5. marts.Jagtkonsulent Gade indbudt. Havde farvefilm med, som blev 

 forevist for 4 skoler med 90 børn om eftermiddagen og om aftenen for 76 

 voksne. Gade sluttede aftenen af med at læse nogle morsomme 

 anekdoter. En stor dag og aften her i krigens skygge. 

Krigen og tyskerne bliver i det hele taget aldrig nævnt med et ord i protokollerne. 

1941: 22. juni. Pilekastning og salonskydning i forsamlingshuset. Pænt overskud. 

1941: 17. december. Pladespil og amerikansk lotteri - Samme aften foredrag og 

 lysbilleder ved forfatter Anders Væster.  

1943/ 44:  Stor tilslutning til pladespil. 

1945:   1. juli: Pilekastning og pakkespil med overskud på 70 kr. 

 3. oktober pladespil med fuldt hus. Lærer Laustsen læste forskellige 

 anekdoter. Man sluttede med at synge - Altid Frejdig. 
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Harespil 

Nu følger en 30 års periode, hvor man hvert år afholder de populære harespil i 

forsamlingshuset/sognegården. 

De afholdes om efteråret. Gevinsterne er harer som foreningens medlemmer har 

skudt.  

Der spilles typisk om 10 harer. 

1947:  Første harespil afholdes i september. 

1948:  Der bortspilles 10 harer og 1 ræv ved pladespil i oktober. Igen det samme 

 i 1949 + messinglysestager. Igen i 1950 + 1 stk. rådyr, igen 1953, igen 

 1954, igen 1956, igen 1958. 

1962:  Nu er der ikke harer nok til pladespillet i okt. - man er nødt til at supplere 

 med ænder. 

1965:  Vildtspil med 6 ænder, 6 harer og 3 ekstranumre. 

1972:  Stadig vildtspil, igen 1973, igen 1975 - men det kniber efterhånden at 

 skaffe vildt nok. 

1976:  Harespil med 7 harer + filmaften med jagtkonsulent Ahlmann Olsen. 

1978: Ringe deltagelse i pladespil 

1981: Bestyrelsen får bemyndigelse til at afslutte pladespillet. 

Det er slut med harespillet i 1981. 

1947:  Jagtkonsulent Gade med film igen både for børn om eftermiddagen og 

 voksne om aftenen. 

1948:  Pakkefest og Pilekastning med al for lille tilslutning. Kun bestyrelsen og 3 

 medlemmer var mødt. Pilekastning mister efterhånden interesse. 

1949: Udflugt til Thy med besøg hos Hans Bakgaard- bl.a. smed Hansen 

 stillede bil til rådighed. Foreningens første udflugt. I alle måde en 

 fornøjelig tur. 

1950: Genvisit af Hans Bakgaard som oplæste skuespillet Dianas magt. 

1950: Foreningen holder en fest med fællespisning for 48 personer med 

 dyresteg og haresteg på menuen. Første fest i foreningen ud over 

 jubilæumsfester. 

1951: Igen konsulent Gade med film for børn og voksne. Men nu kan en 

 naturfilm ikke længere trække publikum. 

1953: Jagtkonsulent Gade viser strandjagtfilm - kun lille interesse. 

1976:  Filmaften med Ahlmann Olsen. "Fra hede til plantage". Filmen var god, 

 men tilslutningen var alt for ringe. 

1982:  Filmaften i Sognegården 

1983: Filmaften i Sognegården med jagtkonsulent Wulff om råvildt. Kun få 

 medlemmer fremmødt. 

1984:  Der skal indkøbes sangbøger 
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En kort periode med jagtfester i marts måned. 

1984:  Der afholdes en årlig jagtfest i marts måned. 

1984:  Der arrangeres skovtur med rundvisning - kun 2 var mødt op 

1985:  Jagtfest god - men ringe deltagelse 

1986  Jagtfest 1. marts (kun 9 medlemmer)  

1987  Fin, fin jagtfest 40 deltagere men for få medlemmer 

1988:  Det bestemmes at jagtfesten skal aflyses indtil videre pga. manglende 

 tilslutning. 

Så forsøges atter med film aftener 

1985:  Filmaften med Anders Wulff om råvildt - kun få medlemmer fremmødt. 

1986 Filmaften 20. marts + foredrag af jagtkonsulent Wulff 

1987 Filmaften med Wulff (14 voksne og 4 børn) 

 

Busudflugter til naturområder. 

Fra 1980:  Der arrangeres forskellige udflugter i bus med besøg i naturområder. Man 

 entreer med en kyndig på stedet som viser rundt og fortæller. 

 Steder som besøges: 

 

 Borris, Ulfborg, Naturskolen - Klosterheden, Feldborg uden den helt store 

 succes, urfuglereservatet, Husby Klitplantage, Hansted reservatet med 

 Vandet Sø, Kompedal Plantage. 
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Jagtforeningen på fælles jagt tur med Jens Ole Mørup som chauffør.  

Film og trofæaftener på Tvis Skole og privat. 

1989:  Film, trofæ og diskussionsaften i Tvis Sognegård 2. marts(17 deltagere) 

 + aften på Tvis Skole i samarbejde med kulturelt samvirke i april. 

1990: Video, trofæ og diskussionsaften på Tvis Skole 14. marts 

1991:  21. marts natur og jægeraften på Tvis Skole. 30. april bustur til 

 urfuglereservatet. 

1992:  Filmaften på Tvis Skole + bustur til Borris 

1993:  Film og trofæaften på Tvis Skole + bustur til Husby Klitplantage 

1997: Bustur til Vandet Sø i Hansted Reservat - vellykket 40 personer deltog 

2010:  Demonstration af vildtretter v. Mette Marie Stokvad (35 deltagere) 

2010: Trofæaften hos Kim Hammer. 

2011: Trofæaften hos Sten Hauge 

  
Trofæer tilhørende Jørgen Mathiasen.     Trofæer tilhørende Kurt Dyhrberg. Fv. Buk 

           skudt 1995, 2004, 1988. Bukken i 1988 var 

           Kurts første buk. 
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Trofæaften på Tvis Skole 

Grundlovsfester ved Æ Hyt. 

1998:  Grundlovsgrisefest ved hytten - markerer 65 års jubilæet - grillfest 

 grundlovsdag en tradition 

1999: Vildsvin bestilt til grundlovsdag 

2011: Om aftenen var der det årlige grill party, hvor hele 46 mænd, kvinder og 

 børn havde en skøn aften med god mad og hygge i det fantastiske vejr. 

  

Grundlovsmøde omkring hytten med helstegt gris og godt vejr. 
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Mesterskabsskydning om eftermiddagen i Skave og grilaften ved Æ Hyt grundlovsdag, 

en tradition siden 1996. 

  
Jacob Damgaard grillmester alle årene. 

 

Våbenplejeaftener 

2011: På Tvis Skole v. Jørgen Mathiasen 

2012: I sløjdlokalet på Tvis Skole i februar se billedet s.14. 
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Andre arrangementer 

 

   

Svampe og kryddersnapsetur med Bjarne Frandsen (medlem) som naturvejleder. 

 

Medlems - hyggeaften på skolen 2008. 
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Økonomi 
Økonomien i foreningen er delt i to kasser. 

Der er hovedkassen, hvis økonomi alle medlemmer har del i. Dertil kommer 

jagtkassen/vildtkassen, som kun de aktive medlemmer har del i. 

Hovedkassen indkasserede kontingent indtil 1992 og sendte en god del af 

kontingentet videre til Landsjagtforeningen af 1923. Fra 1992, hvor Danmarks 

Jægerforbund blev dannet, overtog forbundet kontingentopkrævningen. En mindre del 

bliver så dirigeret tilbage til den lokale forening. 

Jagtkassen betaler for leje af de to plantager, og dækker de udgifter, som er 

forbundet med lejen. De aktive jægere betaler så ind til jagtkassen for at være med 

på jagterne i de to plantager. Har de aktive medlemmer gæster med på 

fællesjagterne bidrager gæsterne også med et beløb (i dag 100 kr. pr. gang) til 

plantageudgifterne. 

Jagtkassen/vildtkassen. 

I jagtforeningens første årtier var bidraget fra de aktive medlemmer til jagtkassen 

megen beskeden. Man solgte nemlig det vildt som blev skudt, og indtægten herfra 

kunne næsten dække lejeudgifterne. 

I 1942-43 har de aktive medlemmer hver betalt 2 kr. Med 20 aktive har det givet en 

indtægt på 40 kr. Det samme år gav salget af vildt 128 kr. En hare kostede eks. 5 - 8 

kr. I 1943-44 har man solgt 31 harer, heraf 11 til Brugsen for 67.52 kr. og 13 til 

hovedkassen for 80.00 kr. En urhane indbragte det samme år 4.00 kr. 

Rævedyre ræve 

I 1945 solgte jagtkassen to ræve for 65.00 kr. Ræve var dengang ikke bare et rovdyr. 

At skyde en ræv, var som at vinde i lotteriet. I 1946 sælges 3 ræveskind for 105.36 

kr. Indtægten fra salg af ræve overgår langt lejeudgifterne i 1947 på 150 kr. Her 

sælges 5 ræve for 277.50 kr. Så betød det mindre at kassen måtte betale 4 kr. for at 

få en ræv pelset. 

Jagtkassen får i flere år i 1940érne og 1950érne overskud. Pengene sættes på konto i 

Sparekassen, og flere gange udbetales beløb til de aktive medlemmer. 

De aktive medlemmers indskud til jagtkassen 1943 - 2013. 

Fra 2 kr. i 1943 til 500 kr. i 2012.  

De 500 kr. har holdt sig uændret i de sidste 20 år, skønt jagtlejen er steget. Det er 

opvejet af flere aktive medlemmer. I sidste halvdel 1980érne var lejen pr medlem 

oppe på 600 kr. 

Indskuddet i dag på 500 kr. fra hver enkel jæger svarer til den samlede leje for begge 

plantager i 1976. 
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Omsætningen i jagtkassen/vildtkassen. 

 

Jagtkassen kaldes også vildtkassen. Indtil 1972 er vildtkassen et rammende navn for 

kassen, idet indtægten for salg af vildt holdt omsætningen oppe.  

Se eksemplerne på hare - og rævepriser ovenfor. 

Antallet af aktive medlemmer, som betaler til jagtkassen er blevet større og større og 

er her i 2012 helt oppe på 75 medlemmer. Med 500 kr. fra hver giver det en indtægt 

på: 37.500 kr. Indbetalingen overstiger jagtlejen, og jagtkassen kan derfor give et 

tilskud til dækning af hovedkassens udgifter, til jubilæumsfester og til den årlige 

grillfest. 
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Jagtlejen for plantagerne 

 

De første mange år var Tvis Sogneråd udlejeren af plantagerne. Ved 

kommunalreformen i 1970 blev Tvis en del af Holstebro Kommune. De første 7 år i 

storkommunen blev der ikke rørt ved jagtlejen, men i 1977 kom der en eksplosiv 

stigning i jagtlejen fra 500 kr. til 2.000 kr. Endnu en voldsom stigning kom i 1985, 

hvor lejen blev sat til 16.960 kr. Jagtlejen for kommunens plantager er i dag 

harmoniseret, så de forskellige jagtforeninger i kommunen er underlagt samme 

regler. 

1994: Ny jagtlejekontrakt for 5 år 

I 2012 er jagtlejen for begge plantager på 20.000 kr. 

Hovedkassen 

Er kassen for alle medlemmer aktive såvel som passive. De første 10 år var der ingen 

jagtkasse/vildtkasse. Jagtleje og indtægter fra jagt i plantagerne indgik i samme 

kasse.  

Fra 1942 udskilte man regnskabet for jagtkassen, så denne kasse havde sit særskilte 

regnskab. De medlemmer som deltog  på fællesjagterne kaldes aktive jægere. Det er 

disse medlemmer som bidrager til jagtkassen. 

Kontingent til hovedkassen. 

1930érne: En meget beskeden kontingent på 4 kr. Betalt over 2 gange med 2 kr. pr 

 gang. 

1940érne: En meget beskeden kontingent på 5 kr. 

1950èrne: Stadig en megen beskeden kontingent på 6 kr. 

I 1960érne kommer der endelig en stigning til 12 kr. Stigningstakten tager yderligere 

fart og når i 1980 op på 105 kr. 
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Indtil 1980 skelnede man ikke mellem kontingent til selve Tvis Jagtforeningen og 

kontingent til Landsjagtforeningen.  

Landsjagtforeningens (senere Dansk Jægerforbund) andel var støt stigende. 

 

Kontingent til Landsjagtforeningen og Tvis Jagtforening 1982 - 1990:  

 
Lokalforeningen fik kun en mindre del af kontingentet disse år - kun 25 kr. 

Kontingent udgifter for jæger her i 2012: 

Jagttegn årlig:   530 kr. 

Kontingent til jægerforbund:  687 kr. 

Egen forening:   100 kr. 

Vildtkassen:   500 kr. 

I alt    1.817 kr. 
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Omsætningen i hovedkassen: 

 

Omsætningen er opgjort ud fra årets indtægter. Fra 1942 er jagtkassens omsætning 

ikke med i hovedkassen. 

Indtægterne svinger noget fra år til år. Det skyldes bl.a. at foreningen har penge 

stående i Sparekassen. Nogle år trækkes penge fra kontoen og placeres på 

indtægtssiden. 

Men økonomien er alle år sund. Man har alle år penge på kistebunden, både i form af 

sparekassekontoen og i form af kassebeholdning. 

Udgifterne de første årtier er til giftbekæmpelse(mos, æg og udlægning), kaffe, leje af 

forsamlingshus, byens handlende i sær bagerne (Norre, Kjær, Madsen, Sundgård), 

men også brugsen og slagter Jensen har deres regninger til foreningen. Der er porto - 

og lidt rejseudgifter. Fra 1950 køber man harer af jagtkassen til brug ved det årlige 

harespil. I 1958 køber man harer for 91 kr., men harespillet giver 272 kr. så der er et 

overskud på næsten 200 kr. 

I 1936 må foreningen punge ud med præmie for i alt 96 krageæg  a 5 ører. 
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Omsætningen viser stor stigning fra 1960 til 1961. Det skyldes meget store indtægter 

fra flugtskydning, præmieskydning og pokalskydning. Den tilsvarende udgift til lerduer 

er beskeden i forhold til indtægten. 

 Det store spring i 1980 skyldes at man trækker en formue på 6.000 kr. hjem fra 

sparekassen. Den sættes på indtægtssiden og giver en meget stor kassebeholdning. 

Fra 1971 begynder man at få udgifter til arealpleje med udsæd af frø og korn. Til 

gengæld forsvinder udgifterne til giftudlæg. 

Omsætningen i hovedkassen når i 1991 op på over 20.000 kr. Her opkræves 

kontingent til Landsjagtforeningen af den lokale forening og bogføres som indtægt, 

men pengene kanaliseres så videre som udgift til LG 1923. 

Derefter falder omsætningen til under det halve og er i 1995 på 8.000 kr. fordi 

jægerforbundet nu opkræver kontingent. Derfor er omsætningen i hovedkassen ikke 

en indikation for aktiviteten i foreningen. Her er medlemstallet den vigtigste indikator 

for udviklingen i foreningen, specielt er antallet af aktive medlemmer som betaler til 

jagtkassen interessant. 

 

Pokaler 
Jagtforeningen har tradition for mange pokaler og æresbeviser. 

 

Pokaler ved jubilæet i 1983. 
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Pokaler til Meiner Bech og Leif Aslak og underlige 2. præmier til Knud Pedersen og Bo 

Bjerggård. 

 

Pokalen - årets jæger pokal - eller fiduspokalen. 

            

Her er den første, som foreningen fik foræret ved 50 års jubilæet i 1983, skænket af 

Holstebro Kredsen af Danmarks Jægerforbund. I ganske upudset udgave fra Tonnys 

gemmer. 

Meiner Bech har fået den i 1984 og Evald Caspersen i 1985. 
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Peter Sidelmann fik den i 2012 i den nye udgave - billedet til højre. Den nye årets 

jæger pokal blev skænket af Christian Lauersen ved 60 års jubilæet i 2003 

Peter fik disse ord med fra formanden: 

Den går i år til en jæger som måske ikke er så højt råbende som så mange andre, her 

i Forsamlingen. Men han er det man på godt jysk vil kalde en lun fætter. Han er altid 

villig til at hjælpe, når vi mangler en mand til at sætte af, på efterårs jagterne. Og 

med hans stille væsen og altid glade humør, er han i det hele tage bare en god jagt 

kammerat. Så Peter Sidelmann vil du komme her op og modtage årets jæger pokal. 

2011: Kim Albertsen 

2010: Peter Skifter 

2009: Niels Erik Halgaard 

Rævepokalen og Kragepokalen 

Den gamle og den nye 

        

 

Skydepokaler 

 

Hvert år afholder 
foreningen 

pokalskydning. 
Der er pokal for 

bedste mand i 
hovedskydning og 

jægertrap. 
Her er pokalvinderne 
fra 2012 Alex Nygård 

og Kim Albertsen til 
venstre og vinderne 

Tonny og Bo 
Bjerggård i 2009. 
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Emblemer og skydemærker. 

Diverse skydeemblemer og Riffelskydemærker er fra Danmarks Jægerforbund. 

 

 
Riffel - og hjortemærker fra Danmarks Jægerforbund. 

Hvorfor jæger: 
Erik Østergård:  

Inspireret ved at se jægere på marken på den fædrene gård. 

Så med egne øjne som dreng  25 urkokke i en flok fra loftsvinduet på forældrenes 

gård i Ulfborg. 

Historien om naboen Mads som ville skyde ræve: 

Anbragte død høne på møddingen med snor om benet. Snoren gik videre ind i huset 

og var bundet til konens dyne. Når ræven kom og trak i hønen blev dynen trukket af 

konen som derved vågnede og fik manden gennet ud af sengen og af sted med 

bøssen ud i stalden, hvorfra han kunne skyde ræven. Om konen fik en rævepels, som 

belønning er nok tvivlsomt. Den blev sikkert solgt, for rævepels var ganske dyr i 

1950. 

Første byttedyr som 10 - 12 år gammel: solsort og vandhøne. 

"da min bror og jeg stolt viste vores første bytte frem for vores husholderske, fik vi 

besked på selv at gøre det rent, så skulle hun nok tilberede det til os, vi havde skudt 

2 solsorte og 1 vandhøne. Det gjorde vi så, og det var noget at det bedste vi har 

smagt. 

Det var samme procedure, når vi havde fanget ørreder og ål. 

Min første hare blev skudt, da jeg var 14 år. 

Min bror fortsatte skyttekarrieren som skytte på Samsø, men jeg blev bonde i Tvis." 
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Mange medlemmer har været meget trofaste medlemmer. Adskillige har  fået 25 års 

tegnet for medlemskab og nogle som Aksel Bach har fået 50 års tegnet. En gang 

jæger altid jæger. 

 

Er faderen jæger, så bliver sønnen også jæger. Det er der mange eksempler på i 

jagtforeningen. Evald Kaspernes søn Kurt Dyhrberg (har medvirket ved denne 

beretning) er som faderen ivrig jæger.  

Tonny Bjerggårds far var, som sønnerne ivrig jæger. Meiner Bech sammen med 

sønnen Alex er et andet godt eksempel. 

 

I jagtforeningens første årtier var langt de fleste medlemmer landmænd, som udover 

foreningens plantage havde jagtterrænet lige uden for døren. Her nærmest vrimlede 

det med harer og agerhøns. Udover at give delikat mad på bordet, var der også et 

økonomisk incitament ved at udøve jagten, idet vildtet var oppe i meget høje priser i 

forhold det almindelige prisniveau dengang. 

Æresmedlemmet (1983) Evald 

Kaspersen opnåede også 50 års 

medlemskab i 1988 
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Jægeren færdes i naturen, og jægerne i jagtforeningens må næsten alle betegnes som 

naturmennesker. Man kan bl.a. her i Tvis se det på, at forholdsvis mange af 

medlemmer bor på landet, ofte har de erhvervet et nedlagt landbrug med naturen 

som nærmeste nabo, og hvortil der stadig hører noget jord. 

Medlemmerne i Tvis Jagtforening har fra 1970 plantet, ryddet op, fodret og lavet sø 

m.m. for at fremme faunaen på deres arealer. 

Når man læser bukkejagtberetningerne er det også tydeligt, at jægerens sanser ikke 

bare er rettet mod bukken, men også mod alle naturens mange indtryk. 

Af parolen før fællesjagt fremgår det også, at der ikke skydes før chancen for et 

dræbende skud er optimal. Vildtet får også en chance. Bliver det nedlagt blæses der 

til ære og respekt for dyret ved jagtparaden. 

Så jagt er natur, men spændingsmomentet er der naturligvis også, når geværet er 

med. Ja spændingen kan stige med galoperende puls, så men ligefrem taler om 

"jagtfeber/bukkefeber". 

I hele menneske slægtens historie har der været jægere. Stenaldermennesket i 

Danmark var jæger, og mad og overlevelse var afhængig af jagtlykken. Genetisk er 

der stadig gemt en jæger i mange danske mænd. I dag bliver man på ingen måde rig 

af at være jæger, men man får spænding og intense øjeblikke som sætter sig i 

værdifulde erindringer. Som en maraton løber får et psykisk løft ved at gennemføre 

løbet, får jægeren også et løft ved at nedlægge byttet. Mandighed, stolthed og 

kammeratskab stimuleres. 

Danmarks jægerforbund har lavet en motivationsundersøgelse blandt yngre jægere. 

På baggrund af undersøgelsen peges på følgende 4 motivationsfaktorer: 

 1.Jagt som livsform, 2. Jagt som social samværsform, 3. Jagt som oplevelse og 4. 

Jagt som status.ii 

Tilladelse til jagt: 
Kræver jagttegn 

Praktisk og teoretisk prøve. 

Skal fornyes hvert år (530 kr. inkl. Forsikring) 

Når man har jagttegn kan man få våbentilladelse til riffel. 

For at skyde med riffel skal man op til riffelprøve, hvor 5 af 6 skud skal ramme mål. 

Man kan ikke være med i Tvis Jagtforening uden jagttegn.                                                                               

Jagtjournalen 
Ved 50 års jubilæet i 1983 forærede foreningen sig selv en jagtjournal.  

Jagtjournalen er medbragt på fællesjagter og til festlige lejligheder.  
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Heri er pr. dato fortalt lidt om dagens jagt, vejr og udbytte. Alle deltagere har 

underskrevet, så man kan følge, hvor mange og hvem som har deltaget. 

Her nedenunder ses første side i bogen, hvor bestyrelsen i 1983 har skrevet forordet: 

"Gør det kort, men gør det klogt". Det lever journalen op til i årene derefter. 
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6. februar 1988: 

Her bliver skriveren helt poetisk. 

"Den sidste jagt i denne sæson. Sædvanen tro var det Mikkel det gjaldt, vi prøvede 

alt, men ingen faldt. 

Den sidste såt var Gretas gule, hvor vi alle sad og fyldte vor mule." 

Som ved denne jagt var udbyttet ofte lille, men der er altid trøstende ord om vejret, 

om gule ærter, om kammeratskabet, om naturen, om bedre held næste gang. 

13. januar 1990: 

"Et "mindre" pænt jagtselskab på 11 mand var samlet til årets første rævejagt. Der 

blev set to stk. rådyr, 1 hare, 1 spurvehøg, der angreb en skovsneppe, og vi havde 

Bos gravhund i grav efter ræv. Der blev kæmpet bravt, men ud ville ræven ikke." 

5. oktober 1991: 

En kvinde Anette H. Nielsen er med på jagten - hun skriver i journalen: 

"Med tak for den pragtfulde modtagelse i Tvis Jagtforening på trods af mit "svage" 

køn." 

26. oktober 1991: 

"Vor kære jagtkammerat Evald Caspersen er død. Mandag d. 21. oktober. Ære være 

hans minde. 

En lille formiddagsjagt før Evalds begravelse. 

Der blev skudt 2 stk. rå lam." 

Ved jagten d. 5 oktober 3 uger før - ses underskrift af Evald Caspersen. 

5. december 1992: 

"23 jægere og hundefolk på foderpladsen efter 2. såt. 2 stille fasaner venter udenfor. 

Lidt regn nu til middag, men solen har hilst på. 

Nu varer det nok ikke længe inden Villy vil vide noget om "3. verdenskrig" i 1. såt, 

men denne gang var det ikke mig!!!" 

9. december 1995: 

"Måske sidste frokost i den gamle jagthytte i Skautrup." 
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8. juni 1996: 

Igen den poetiske tone ved indvielsen af hytten i Nordre. 

 

"Med "Æ Hyt" vi siger tilløk, 

og tak for at vi har fåt hva vi ka søk. 

Vi har rigtig nydt a glas vin, 

og æ mindre a Damgårds svin." 

7. december 2002: 

"December jagt i plantagen. Vinden er kold, og der er ikke set megen vildt endnu. Vi 

hygger os i hytten, og gør os klar til eftermiddagens strabadser. Snart tager 

jagtfiskalen over ………….." 

Fællesjagten d. 17 November 2012 

 

Årets 3. jagt i foreningen d. 17/11, blev afholdt med Ejvind som jagtleder og Meiner 

som Fiskal. Kim Dinesen styrede hundeførerne til stor ros. Trods det de kun var 4 

Hundefolk, præsterede de at give lyd i skoven, som var de 15. Det medførte også, at 

de fik den vanlige mængde vildt op at løbe/flyve. For der er nu for alvor kommet 

snepper. Dagens visuelle udbytte blev til 1 hare, 1 kronkalv, ca. 10 stk. råvildt, inkl. 3 

bukke og omkring 20 snepper. Med 14 skud til snepper lykkedes det kun at nedlægge 

en enkelt i Nordre. Steen Hauge var den dygtige skytte. På dagen deltog der underligt 

nok kun 21 mand inkl. 3 gæster, novemberjagten plejer jo ellers at være godt besøgt, 

da sneppens kommen og parolen som vanligt åbnede for alt råvildt. Deltagerantallet 

gjorde selvfølgelig, at det var svært at dække af for råvildtet. Så lækkert at vide, at 

der også er noget at se frem til d. 9/12. 

Mvh. 

Peer Ø. Kristensen 
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Organisation 
Tvis Jagtforening var organiseret under landsjagtforeningen 1923. 
Landsjagtforeningen af 1923 var blevet dannet, fordi man ikke mente, at 

Dansk Jagtforening med alle jordbesidderne varetog 'den lille jægers' interesser. Tvis 
jægerne var "små" jægere. 
I 1992 blev de 3 jagtforeninger (Landjagtforeningen af 1923, Dansk Jagtforening og 

Strandjægerne) fusioneret til Danmarks Jægerforbund, som Tvis Jagtforening nu er 
medlem af. 
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Bilag: 

Vedtægter 

Vedtægter for Tvis Jagtforening, under Danmarks Jægerforbund (DJ) 

 

1. Navn & Hjemsted: Tvis Jagtforening, Tvis 

Foreningens navn: Tvis Jagtforening 

Foreningens hjemsted: 7500 Holstebro 

 

2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund: 

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og 

går forud for disse vedtægter. 

 

DJ hæfter ikke for Foreningens forpligtelser 

 

3. Formål og opgaver: 

Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor Foreningens område og fremme disses 

interesser i tilslutning til DJ´s formål 

 

4. Optagelse: 

Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person, som er bosat i Holstebro 

Kommune. 

 

5. Ophør: 

Udmeldelse af Foreningen skal ske med mindst én måneds varsel, til udgangen af december. 

 

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingentet, efter nærmere af Bestyrelsen 

fastsatte regler. 

 

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter §36-41. 

Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ´s hovedbestyrelse. 

 

Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i Foreningens formue. 

 

6. Kontingent og Hæftelser: 

Medlemmer betaler et af Generalforsamlingen fastsat kontingent. 

 

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for Familie-, Junior- , og 

Seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om 

forfaldstid m.v. 
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Medlemmer hæfter ikke for Foreningens forpligtelser. 

 

7. Ordinær Generalforsamling: 

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Foreningens anliggender. Der afholdes 

ordinær Generalforsamling hvert år i Januar måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenens 

pkt. 4, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingens afholdelse. 

Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal ske i DJ´s 

medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. 

 

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter: 

1.    Valg af dirigent. 

2.    Beretning. 

3.    Regnskab. 

4.    Indkomne forslag. 

5.    Fastlæggelse af kontingent. 

6.    Valg af formand. 

7.    Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 

8.    Valg af suppleanter. 

9.    Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter for bilagskontrollanter 

10.    Evt. 

 

8. Ekstraordinær Generalforsamling: 

Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes af Bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når 

mindst 1/3 del medlemmer skriftligt overfor Bestyrelsen begærer dette, med angivelse af hvilke 

sager der ønskes behandlet. 

Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor Bestyrelsen, skal Bestyrelsen lade afholde 

Ekstraordinær Generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til Ekstraordinær 

Generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 

uges varsel. 

 

9. Afstemninger: 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

 

Hvert medlem har 1 stemme. 

 

Afstemninger sker skriftligt hvis Dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst ét medlem begærer 

skriftlig afstemning. 

 

Der kan ikke stemmes ved Fuldmagt. 

 

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse 

vedtægter. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 dele af samtlige 
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tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 

 

10. Bestyrelse: 

Bestyrelsen der vælges af og blandt medlemmerne har den overordnede ledelse af foreningen. 

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

 

Bestyrelsen skal være bosat i Tvis gammel sogn (Tvis, Halgård eller Mejdal) 

 

Valgperioden er 2 år og genvalg kan finde sted. 

 

Formanden vælges af Generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen vælger af sin midte en Næstformand,  Kasserer og en Sekretær. 

 

Bestyrelsen afholder møder efter behov, når Formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer 

begærer dette. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

 

Hvert medlem af Bestyrelsen har 1 stemme. 

 

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens 

eller i dennes fravær Næstformandens stemme, afgørende. 

 

11. Tegningsret: 

Foreningen tegnes af Bestyrelsen i forening eller af Formanden, henholdsvis Næstformanden, i 

forening med et andet Bestyrelsesmedlem. 

 

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til Kassereren. 

 

12. Formue og Regnskabsår: 

Foreningens formue skal anbringes i anerkendte Pengeinstitutter, eller sikre værdipapirer. 

 

Regnskabsåret er Kalenderåret. 

 

13. Kontrol af bilag: 

De 2 bilagskontrollanter der vælges af og blandt medlemmerne jf. pkt. 9, reviderer regnskabet og 

påtegner dette. Kontrollanter har endvidere til opgave, løbende at påse at foreningen administreres 

hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier. 

 

Kontrollanterne kan foretage uanmeldte Kasseeftersyn 
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Medlemmerne af Bestyrelsen kan ikke vælges til bilagskontrollanter. 

 

14. Opløsning: 

Generalforsamlingen kan med mindst ¾ dele af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 

2 på hinanden følgende Generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højest 2 måneders 

mellemrum, vedtage at foreningen opløses. 

 

Foreningens eventuelle formue, skal efter at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af DJ i indtil 5 år. 

Stiftes en ny Lokalforening under DJ i foreningens område indenfor 5 års perioden, overføres den 

forvaltede formue til den nye Lokalforening. I modsat fald, tilfalder formuen efter 5 års periodens 

udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål. 

 

15. Ikrafttræden: 

Disse vedtægter der er vedtaget på en Generalforsamling d. 14 Januar 2010, træder i kraft når de er 

godkendt af DJ. 

 

Bestyrelse: 

Formand: Tonny Bjerggaard 

Næstformand: Harry Nielsen 

Kasserer: Peer Kristensen 

Ejvind Grønbæk 

Brian Vestergaard Jensen 

 

Godkendt af Dansk Jægerforbunds Hovedbestyrelse d. 23 Februar 2010 

 

På de næste sider følger de oprindelige vedtægter fra 1934 og 1936. 

De første vedtægter var bortkommet. Derfor fik man skrevet nye i 1936. De er med håndskrift  

indført i protokollen 9. januar 1936. 

De oprindelige vedtægter fra 1934 er igen kommet til veje. De ligger i foreningens første protokol. 

Det bemærkes, at her siger vedtægterne generalforsamling to gange om året. Det er aldrig blevet 

praktiseret, og kom altså heller ikke med i 1936. 

 

Se 1934 og 1936 vedtægterne på de næste sider.
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Kilder til jagthistorien 
                                       
i http://historiskatlas.dk/ 

1. Foreningsprotokol - Tvis Jagtforening 1933 - 1971. 

2. Foreningsprotokol - Tvis Jagtforening 1972 -2010. 

3. Regnskabsprotokol - Tvis Jagtforening 1933 - 1947. 

4. Regnskabsprotokol - Tvis Jagtforening 1947 - 1981. 

5. Regnskabsprotokol - Tvis Jagtforening 1982 - 2008. 

6. Kontrabog - Tvis Jagtforening - Vildtkassen 1942 - 1964. 

7. Kontrabog - Tvis Jagtforening - Vildtkassen 1965 - 1973. 

8. Medlemsprotokol - Tvis Jagtforening 1933 - 1993. 

9. Jagtjournal over jagtudbytte. 

10. Dagbogsjournal 1983 - 2011. 

11. Fotomappe - Tvis Jagtforening 1982 - 2007. 

12. Hjemmeside - Tvis Jagtforening: http://tvisjagtforening.weebly.com/ 

13. Billeder og dokumenter stillet til rådighed af: Bente Nørlund Nielsen, Niels Barslund, 

Stinne Andersen, Gunnar Eriksen, Jørgen Mathiassen, Erik Østergaard, Kurt Dyhrberg, 

Tonny Bjerggaard, Tove Vandborg, Jens Peder Bach, Hugo Lindballe. Kathrine 

Brunebjerg. Jens Ole Mørup. 

14. Trofæer: Jørgen Mathiassen, Kurt Dyhrberg. 

15. Emblemer og Pokaler: Tonny Bjerggaard, Jørgen Mathiassen, Kurt Dyhrberg. 

16. Hjemmeside Dansk Jægerforbund: http://www.jaegerforbundet.dk/ 

17. Hjemmeside Jagt-Kreds 2: http://www.jagtkreds2.dk/ 
ii http://www.jaegerforbundet.dk/media/Nyjgeundersgelse-2007vers2.pdf 

 

 

 
Med det nye logo - ind i kommende år med Tvis Jagtforening 
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