Referat af jægerrådets mødet i Ringkøbing-Skjern den 09 JUN 2016.
Dagsorden til årsmødet.
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Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Sidste nyt fra NS ved Mads.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Udlejning af kommunal jagt.
Sidste nyt angående nationalpark Skjern Å.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund?
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Debat om jagttid på dåvildt.
Sidste nyt omkring jagttid på kronvildt.
Jagtens hus.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Hans Jørgen havde lidt fra de møder han havde deltaget i siden sidst.
Landsskuet bliver i år fra den 30 JUN til den 2 JUL i Herning.
Der har været dialogmøde omkring kronvildtforvaltning i Aulum.
Det forventes at der kommer en indstilling fra vildtforvaltningsrådet den 14 JUN 2016, omkring
kronvildtet.

Ad.2

Ingen bemærkninger.

Ad.3

Der var lidt snak omkring manglende træningspladser til hunde omkring Skjern.
Mads fortalte lidt om naturstyrelsens omorganisering med udflytning til Randbøl hvor der skal bygges
nyt.

Ad.4

De jagtforeninger der lejer jagt hos kommunen er for dårlige til at indrapportere omkring nedlagt vildt
samt fremsende datoer for det kommende år, det kan komme på tale med et rykkergebyr fra kommunen.
Der er stadig problemer med skydestiger der ikke bliver fjernet når der ikke er pyrschjagt.
Kommunen foreslår et nyt møde med jagtlejerne, nærmere herom senere.
Jægerrådet opfordrer til at disse emner håndteres mere seriøst.

Ad.5

Peter fortalte lidt om jagten i Skjern Enge prisen bliver den samme i 2016 og der er ikke nedlagt buk
endnu.
Der er flere kort til salg i Skjern enge endnu, efter først til mølle princippet.
Der er lidt problemer omkring stien over Bagges dæmning både med løse hunde og kitsurfing.

Ad.6

Jeg mangler jagtdatoer fra Stauning, Snogdal, Borris, Dejbjerg og Vorgod i bedes sende mig datoerne
hurtigst muligt.

Ad.7

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

Ad.8

Antallet er faldet fra 40 til 4 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.

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

Der ønskes at vi kommer med ønsker i løbet af efteråret og jægerrådets forslag kunne være at der skal
være jagttid på 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.12

Det forventes at der kommer en indstilling fra vildtforvaltningsrådet den 14 JUN 2016 og vi har nok
haft vores indflydelse på resultatet.

Ad.13

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

Ad.14

Ingen ændringer.

Ad.15

Næste møde den mandag den 24 AUG 2016 klokken 1900 i Egeris i jagthytten.
Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet Tlf.: 25 42 58 40

