Referat af jægerrådets møde i Ringkøbing-Skjern den 18 OKT 2017.
Dagsorden til rådsmødet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Valg af medlem til naturrådet.
Valg af medlemmer til nationalparkråd.
Udlejning af kommunal jagt.
Nyt stuktur forslag ved formanden.
Hvordan forløb Skjern Å dagen den 24 SEP.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund?
Sidste nyt angående regulering af skarv.
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Ny bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle.
Hvad kom der ud af debatten om råvildtsygen.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Årsmødet bliver den 31 JAN 2018.
Der er lidt problemer omkring aldersbestemmelse på kronvildt det vil i høre om
senere.

Ad.2

Ingen bemærkninger.

Ad.3

Den 23 OKT afholdes det næste møde i grønt råd ved kommunen og det store emne er
igen nationalpark Skjern å og hermed også lidt om den videre vej frem.

Ad.4

Hjorteudvalget har haft møde og der er nedlagt ca. 129 hjorte omkring Ulfborg.
(Dejbjerg, Barde Sande til Ulfborg)
Skydebaner på forsvarets arealer og deres prissætning ligger for tiden stille, af en af os
ukendt grund.
Skjern jagtforening prøver at stable et farligt gods kursus på benene senere i år.

Ad.5

Niels Olsen blev valgt til naturrådet fra vores jægerråd.

Ad.6

Peter Nissen, Kim Bjerre samt Lone Meyer blev valgt som vores backing gruppe til
nationalparkrådet.
Er der nogen jagtforeningerne der har nogen medlemmer der kunne tænke sig at
deltage i et sådant arbejde, skal de melde sig til sekretæren senest den 1 NOV 2017.

Ad.7

Kører efter planen.

Ad.8

Vi vil opfordre alle DJ medlemmer til at komme til struktur møde den 16 NOV 2017
klokken 1900 i Højmark Forsamlingshus.

Ad.9

Børge som var tovholder mente at det var en god dag i Borris med ca. 1000
deltagende gæster og jægernes stand var rigtig godt besøgt.

Ad.10

Der er forslag fremme omkring nye undersøgelser af nedlagte hinder, noget med om
de har mælk i patterne eller ej, i en bestemt periode af året og kun på statens arealer.

Ad.11

Regulering af mårhund fortsætter og mårhundereguleringsjæger ønsker stadig lidt
mere økonomi til deres aktiviteter, men der er for tiden noget murren i krogene
omkring samarbejdet mellem NST og DJ, men der skal nok komme gang i
reguleringen igen, der fanges lidt rundt omkring for tiden.

Ad.12

Der er nu igangsat en regulering af skarver i Skjern Enge, på statens arealer, hvor der
må jages i forvejen, men kun SØN, MAN og TIR.
Man ønsker at der deltager ca. 50 personer i denne regulering.

Ad.13

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

Ad.14

Der er ny bekendtgørelse i høring og læst den nu godt igennem hvis man interesseret i
dette vigtige dokument.

Ad.15

Der var nogen uenighed om hvad grunden kan være til at vi ser lidt færre rådyr end vi
plejer her på egnen, men om det har noget med råvildtsyge at gøre ved man for tiden
ikke.

Ad.16

Ingen ændringer.

Ad.17

Næste møde bliver den 04 DEC 2017 klokken 1900 i Højmark Forsamlingshus.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

