Referat af rådsmødet afholdt den 5 NOV 2018 klokken 1900 på Vejlevej.
Dagsorden til rådsmødet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Udlejning af kommunal jagt.
Skovrejsningsprojekt mellem Ringkøbing og No.
Sidste nyt angående regulering af vildsvin.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund herunder mødet med DOF.
Sidste nyt angående regulering af skarv.
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Nyt fra brugerrådet.
Hvad sker der omkring Nationalpark Skjern Å.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Hans Jørgen bød velkommen.
Rådet er blevet kontaktet af kommunen omkring afskydning af dåvildt på kommunes
arealer.
Det er rådets anbefaling til kommunen, at der gerne må nedlægges både kronvildt og
dåvildt på kommunes arealer efter de jagtetiske regler.
Jan F. Madsen og Jens Christian er udpeget som back up folk i hjortevildt gruppen.

Ad.2

Godkendt.

Ad.3

Mødet i Grønt Råd indledtes med et foredrag ned titlen ”Danmarks Natur og
Biodiversitet – hvor finder vi den og hvad kræver den?” af biolog Lars Brøndum fra
Naturhistorisk Museum. Foredraget gav god indsigt i hvilke elementer i naturplejen og
arbejdet for en øget biodiversitet der bør fokuseres på – set ud fra princippet ”most
value for money”.
DN mangler plejeplaner for nogle private områder i kommunen.
Der var igen snak om grøftekanter og slåning af disse.
Mårhundeproblematikken skal tages op til næste møde.

Ad.4

Krondyr tællegruppen omkring Ulfborg har været samlet omkring Jacob Boni og der
blev talt en del om aldersbestemmelse ved hjælp af tandsæt metoden, herom senere.

Ad.5

Intet at bemærke.

Ad. 6

Der er ikke sket noget i de sidste to år, der går dog rygter om en nyvurdering af
kommunes skove.

Ad.7

Der nu lidt snak om halepræmier og landbruget ønsker fortsat ikke vildsvin i Danmark

Ad.8

Der bliver tilsyneladende færre og færre ulve i vores område, og man forsøger nu om
man kan fange nogle, for derefter at GPS mærke dem.

Ad.9

Rådet har haft et møde med DOF omkring hvad der skal ske med regulering af
mårhunde fremadrettet efter DOF mening.
Der bør nok holdes et nyt møde over emnet ”hvordan vi synes det går lige nu” Hans
Jørgen sørger for der bliver indkaldt til et sådant møde.

Ad.10

Børge fortalte lidt om regulering af skarv, tilladelsen fås ved henvendelse på denne
adresse ”skarv@skjernaasam.dk” og det gælder for hele Skjern å systemet.

Ad.11

Der er intet nyt.

Ad.12

Der er intet nyt.

Ad.13

Man er nu nået så vidt at der nu skal snakkes grænser og paragraf 17 udvalget har
været på besøg i Borris Skydeterræn.
Kim har været på besøg ved et par andre nationalparker med en god oplevelse til
følge, og processen køre stille og roligt videre.

Ad.14

Intet nyt.

Ad.15

18 FEB 2019 er der kredsmøde, og er der nogen der ønsker at stille op som
formandskandidat, skal de give besked til den nuværende formand, senest 14 dage før.
Matsvani jagtrejser vil gerne komme ud og fortælle lidt om deres tilbud af jagtrejser.
Strukturudvalget har holdt en del møder og der begynder at tegne sig et billede af en
lidt slankere organisation, men mere herom senere.
Næste møde bliver tirsdag d. 11. december kl. 19 og Jan er klar til at servere en
julefrokost for os.
Vi holder et kort møde først fra klokken 1800, og så aftaler vi bare på dagen, hvornår
maden skal komme ind.
Og det er aftalt, vi hver især selv betaler drikkevarer.
Tilmelding eller afbud senest lørdag d. 8. december til Ole Jensen.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

