Referat af jægerrådets møde i Ringkøbing-Skjern den 24 AUG 2016.
Dagsorden til årsmødet.
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12.
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14.
15.
16.

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.
Udlejning af jagt på dele af forsvarets arealer.
Sidste nyt angående nationalpark Skjern Å.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund?
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Debat om jagttid på kronvildt, læs lige indstillingen til vildtforvaltningsrådet inden mødet.
Debat om jagttid på dåvildt. (skal der afholdes et formandsmøde?)
Jagtens hus.
Eventuel jægerrådsjagt i Skjern Enge.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Hans Jørgen havde lidt fra landsskuet ellers er der ikke sket meget hen over sommeren.

Ad.2

Ingen bemærkninger ellers ønskes det at der fremgår flere navne af referatet.

Ad.3

Lone har sendt referat ud fra det sidste møde i det grønne råd. Hvis vi ønsker det vil kommunen gerne
hjælpe med korordinering af yderligere reguleringen i kommunen.

Ad.4

Hans Jørgen orienterede om at der kommer jagttegnsprøver i Skjern her til efteråret samt at DLG er
begyndt at handle med tøj og patroner og de vil nok invitere til et arrangement den 21 SEP 2016.

Ad.5

Ole orienterede om at gæstepladserne er som udgangspunkt gratis for gæstejægerne.

Ad.6

Ole orienterede om at der arbejdes på sagen og at der snart kommer noget nyt og måske et nyt udbud
her i efteråret 2016.

Ad.7

Skjern Å nationalpark er stadig på banen og vi er enige om at vi jægere skal gå efter en plads i rådet, vi
ved godt at DJ vender fingeren opad.

Ad.8

Antallet af ulve i Danmark er faldet fra 40 til 4-6 stykker så det går åbenbart hurtigt ned ad bakke, bare
de ikke er syge.

Ad.9

Regulering af mårhund fortsætter og mårhundereguleringsjæger ønsker lidt mere økonomi til deres
aktiviteter, og Ole orienterede om at der reguleres en del mårhunde her på egne for tiden.

Ad.10

Intet nyt for nuværende. I møderne i nord deltager Jens Christian Thomsen og i syd deltager Verner,
Hans Jørgen samt Ole.

Ad.11

Vi afventer hvad der sker i vildtforvaltningsrådet og i øvrigt følg med på DJ hjemmeside der sker noget
næsten dagligt.

Ad.12

DJ ønsker at vi kommer med ønsker i løbet af efteråret og jægerrådets forslag kunne være at der skal
være jagttid på spidshjort, då og kalv i hele december måned og så jagttid på hjort i de sidste 14 dage i
januar i vores kommune, er der andre forslag så kom frem med dem.

Ad.13

Der er nu kommet en indbydelse til de særlig indbudte, til indvielse af jagtens hus den 10 SEP 2016.

Ad.14

Peter indbød jægerrådet til en Jagt i Skjern Enge for jægerrådet og vi mødes i NS lokaler på Ånumvej,
fredag den 21 OKT 2016 klokken 1300 medbringende bøsse og hund, Peter sørger for lokaler samt lidt
godt til ganen, inden afgang.

Ad.15

Ingen ændringer.

Ad.16

Næste møde den mandag den 26 SEP 2016 klokken 1900 i Egeris i jagthytten.
Julefrokosten er fastsat til den 13 DEC 2016 klokken 1900 i Højmark, hvor Ole Jensen er tovholder.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

