Referat af rådsmødet afholdt den 13 MAR 2019 i Højmark Forsamlingshus.
Dagsorden til rådsmødet.
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Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Konstituering.
Repræsentantskabsmødet den 22 JUN 2019.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Udlejning af kommunal jagt.
Sidste nyt angående regulering af vildsvin.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund.
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 og fik lige opsamlet deltagerne til
repræsentantskabsmødet i 2019.
Hans Jørgen var inde på noget med ansvarsfraskrivelse i forbindelse med forurening
af flugtskydningsbaner men mere herom senere.

Ad.2

Godkendt.

Ad.3

Formanden er Hans Jørgen, næstformand blev Ole Jensen og sekretæren er fortsat Ole
Lembcke.

Ad.4

Formanden har nu styr på de 12 navne der skal med den 22 JUN.

Ad.5

Et af emnerne var regulering af mårhunde som Lone og Niels Erik gennemgik for det
grønne råd, og det var oppe og vende om der skal søges penge fra andre fonde. (se
vedhæftede referat)

Ad.6

Jan har været til møde i backingudvalget til hjorteudvalget og afskydningstallene som
stammer fra tællegruppen i og omkring det tidligere Ulfborg Statsskovdistrikt er
vedhæftet dette referat, der blev også orienteret omkring jagttider på dåvildt
fremadrettet, se vedlagt kopi.
Kim fortalte lidt om Hoven messen hvor jagtforeningen havde en stand.
Skjern Enge jagten er nu godt på vej med næste år sæson, der sælges kort i disse dage.
Der blev nedlagt 2892 stykker vildt i 2018/2019.
Skjern er i gang med at søge en ny miljøtilladelse til deres flugtskydningsbane med
hjælp fra DJ.
Ringkøbing Jægerforbund holder foredrag med Jørgen Skoubo den 11/9 i Ringkøbing.

Ad.7

Det er sidste år med den nuværende kontrakt, og vi ønsker nu at de jagtforeninger der
lejer jagt af kommunen melder deres jagtdatoer ind til sekretæren. Husk nu at melde
til kommunen hvad der er nedlagt i det forgangne års løb.

Ad.8

Intet nyt.

Ad.9

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.10

Hovedbestyrelsen går ikke ind for skydepræmier for nedlagte mårhunde, men vi
venter stadig på en forvaltningsplan, men vi har store problemer med tilbagemeldinger
fra vore kameraer fra folk.

Ad.11

Der er problemer med at få tilbagemeldinger på nedlagte skarver men der nedlagt 374
på fjorden og 111 styk i Skjern Enge.

Ad.12

Der er intet nyt.

Ad.13

Der er intet nyt.

Ad.14

Der har været afholdt et møde i Skjern med 600 deltagere hvor der orienteret om hvor
langt man er for nuværende, også med det foreslåede areal til en eventuel
nationalpark.

Ad.15

Ingen ændringer.

Ad.16

Næste møde er den 17 JUN 2019 klokken 1900 i Højmark.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

