Referat af jægerrådets møde i Ringkøbing-Skjern den 06 FEB 2017.
Dagsorden til rådsmødet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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 set ud fra Miljøministerens seneste udmelding.
Debat om jagttid på dåvildt. (skal der afholdes et formandsmøde?)
Konstituering af bestyrelsen.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Hans Jørgen indledte med at vi tog en præsentationsrunde da vi jo havde en ny mand med fra Spjald,
Hans Jørgen havde lidt om ny struktur fremadrettet og rådet forventer at der kommer forslag nedefra i
vores organisation, og vi er nu ca. 91 178 medlemmer af DJ.
Der er noget nyt på vej der hedder natures rige vi må se hvad det giver af sig, for os jægere.
Vi har i rådet diskuteret hvordan rådet kan bruges, og vi er enige om at hvis vi rådet skal rundsende
noget til samtlige formænd, skal det komme fra en enig jagtforeningsbestyrelse, fra en forening under
vores jægerråd.

Ad.2

Ingen bemærkninger.

Ad.3

Ingen møder siden sidst.

Ad.4

Peter er i gang med at indsamle tal for de nedlagte fugle i Skjern Enge, Børge var fortaler for at statens
jagt der kommer i udbud kommer ud i for store arealer, Hans Jørgen fortalte lidt om polititilladelser for
at sælge patroner på flugtskydningspatroner.

Ad.5

Ole orienterede om at gæstepladserne i de kommunale skove som udgangspunkt er gratis for
gæstejægerne, og at jægerrådet snarrest ønsker at få de nye datoer indsendt fra de foreninger der lejer
jagt af kommunen, for at kunne få lavet den endelige plan for 2017.

Ad.6

Ole orienterede om at der arbejdes på sagen og at der snart kommer noget nyt og at der kommer et nyt
udbud her i uge 6 i 2017.

Ad.7

Der er hersker i øjeblikket tvivl om det er en naturpark eller nationalpark det handler om i Skjern Enge
fremadrettet.

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 ellers intet nyt, men ingen tvivl om at der er ulve her på egnen, der er set to ulve i
Finderup området for et par dage siden og der kommer stadig meldinger om skambidte hushyr.

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 nu da jagtsæsonen er overstået for nuværende.

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, men der står at ministerens forslag skal
ud i høring, og det er vi i gang med nu og det er helt sikkert at der kommer nye forslag ind til
hjortevildtgrupperne, som de så skal arbejde videre med op gennem systemet.

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 større end spidshjort
i de sidste 14 dage i januar i vores kommune, er der andre forslag så kom frem med dem.

Ad.13

Ingen ændringer alle fortsætter på deres nuværende poster.

Ad.14

Er blevet rettet til per dags dato.

Ad.15

Næste møde den mandag den 12 JUN 2017 klokken 1900 i lerduebanen i Skjern.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

