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

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.
Udkast til 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 med at fortælle lidt om de nye gåselav der måske er på vej, for både kortnæbbet
og bramgæs, Bent B. Larsen bliver nok tovholder for os i det vestjyske.
Der var lidt om kredsreferater der bliver udsendt inden de er godkendt af deltagerne.
Der har været diskuteret ny struktur i kredsbestyrelsen, og der kommer et oplæg fra hovedbestyrelsen.
Landsskuet blev vendt igen og der er stadig plads til flere hjælpere.
Der er oplæg til at der skal ændres lidt på bladet jæger, nu må vi se hvad der sker.
Kredsformanden har meddelt at han ikke fortsætter efter næste valg.
Der kommer nyt omkring registrering af skydebaner, der bliver sendt noget direkte til formændene.

Ad.2

Ingen bemærkninger.

Ad.3

Værnengene blev diskuteret omkring den videre om drift.
Som noget nyt kommer der tilskud til etablering af drænafløb i forbindelse med landbrugsdrift.
Der var et oplæg til ny model for pasning af grøftekanter langs udvalgte veje i kommunen.
Nationalpark Skjern å hvad nu, se punkt 7.

Ad.4

Nye priser for at leje flugtskydningsbaner hos forsvaret og der er status q lige nu, og sagen er nu
overgivet til hovedbestyrelsen, og planen er at de kører sagen videre.
Peter har nu udsolgt af kort til Skjern Enge.

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

Ole orienterede om at al den jagt som forsvaret ønsker at udleje, nu er udlejet, og at der fra en gang i
efteråret ansættes en jagtinspektør ved forsvaret, som skal styre disse jagtlejekontrakter, interforce
jagter, veteran jagter samt nyjægerjagter ved forsvaret.

Ad.7

Der er hersker nu ikke længere tvivl om det er en naturpark eller nationalpark det handler om i Skjern
Enge fremadrettet, det er en national park, og der er nu indbudt til nogle samtalesaloner i Borrislejren
samt planlægges der på en Skjern Å dag den 24 SEP 2017, og dem der interesseret i at profilere deres
jagtforening i den anledning skal snarrest kontakte Børge Nielsen på 40226414 eller på mail
minnaborge@gmail.com han er nemlig tovholder for jægerrådet i denne forbindelse, og her tænkes der
særligt på de foreninger der ligger tættes på Skjern Enge.

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, nu da bukkejagten er i fuld gang.

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, og ministerens forslag har nu været ude
i høring, så må vi se om der kommer ændringer.

Ad.12

Der kommer et møde den 28 SEP 2017 i ROFI hallen omkring råvildtsygen i DK.

Ad.13

Er blevet rettet til per dags dato.

Ad.14

Borrisstævnet er afviklet på den sædvanlig gode og rolige måde 2017 med megen ros til arrangørerne.
Hovenstævnet blev i 2017 aflyst.
Næste møde den mandag den 21 AUG 2017 klokken 1900 i lerduebanen i Skjern.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

