Referat af jægerrådets møde i Ringkøbing-Skjern den 21 AUG 2017.
Dagsorden til rådsmødet.
1.
2.
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13.
14.

Velkommen og sidste nyt fra formanden herunder Norbert`s sommerhilsen.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Udlejning af kommunal jagt.
Samtalesaloner i Borris og hvad så?
Sidste nyt angående Skjern Å dagen den 24 SEP.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund?
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Ny bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle.
Debat om råvildtsygen i Ringkøbing.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Hans Jørgen indledte mødet med at oplyse om at vi har fået en ny kursuskoordinator som er Sigvald
Graversen, så der nogen der har emner her i kreds 2, skal de fremsættes til Sigvald inden 15 SEP.

Ad.2

Ingen bemærkninger.

Ad.3

Intet referat fra det sidste møde endnu.

Ad.4

Nye priser for at leje af flugtskydningsbaner hos forsvaret ligger lige nu i status Q, og sagen er nu
overgivet til hovedbestyrelsen, og der er lige kommet besked om at DJ formand har talt med direktøren
for forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, og de er enige om at sætte sagen i bero.
Kråseundersøgelse i Skjern Enge bliver hermed startet op i forbindelse jagtstart.

Ad.5

Ole orienterede igen om at gæstepladserne i de kommunale skove som udgangspunkt skal være gratis
for gæstejægerne, og den samlede plan er nu sendt ud, så resten er nu op til foreningerne at koordinere
gennem deres formænd.

Ad.6

Der var 6 jægere, der var med i disse salonsamtaler og det hele forgik i en god tone, og der var ikke den
store uenighed om, at det gerne skulle ende op med at der bliver plads til alle også i fremtiden.

Ad.7

Børge havde indkaldt til møde og der blev aftalt følgende: laserskydning, grill, svejshundearbejde,
afstands bedømmelse, udstilling, sansekasser med videre vil jægerne stille op med på dagen.
Kommunen stiller telt op til alle, og så må vi se hvor mange der kommer.

Ad.8

Intet nyt, men stadig en del debat i medierne.

Ad.9

Regulering af mårhund fortsætter og mårhundereguleringsjæger ønsker stadig lidt mere økonomi til
deres aktiviteter, og Ole mener at der nok er lidt stille omkring mårhundene for tiden, men der skal nok
komme gang i reguleringen igen, der fanges lidt rundt omkring 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

Der er nu kommet et nyt udspil fra ministeren som ikke tager meget hensyn til hvad
vildtforvaltningsrådet lagde op til, se de nye jagttider på nettet, det man skal lægge mærke til, er at der
igen er kommet mange lokale regler.

Ad.12

Der kommer et møde den 28 SEP 2017 i ROFI hallen omkring råvildtsygen i DK, der kommer noget
materiale ud om emnet snarrest.

Ad.13

Ingen ændringer.

Ad.14

Instruktøruddannelser giver kommunerne tilskud til se nærmere på kommunes hjemmeside på denne
adresse:
https://www.rksk.dk/Files/Files/Borger/Kulturfritid/Foreninger/St%C3%B8tteguide%20for%20Foreninger%202016.pdf
Næste møde bliver den 20 OKT 2017 klokken 1300 efter nærmere indkaldelse.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

