Referat af jægerrådets møde i Ringkøbing-Skjern den 26 SEP 2016 med Klaus Koch omkring
jagten i de kommunale skove.
Dagsorden til årsmødet.

1. Skydestiger.
2. Indberetning om nedlagt vildt.
3. Indberetning om jagtdatoer.
4. Orientering om skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov.
5. Ros til foreningerne vedr. gæsteliste og ungjægere.
6. Registreringsprojekter - Vildtbestande -jagtforeninger og ungjægere?
7. Spørgsmål i øvrigt til administrationen.
8. Jagttid på kronhjort.
9. Regulering af mårhunde.
10. Eventuelt.
.

Ad.1

Klaus Koch opfordrede igen til at man skal huske at tage de opstillede skydestiger ned efter endt
bukkejagt og der var lidt debat om hvor mange stiger der står lige nu, der blev spurgt ind til lidt om
rævejagt fra disse stiger var lovlige eller ej, det blev aftalt at vi har fået tilladelse til at medbringe en
foldbar stige og så tage den med hjem igen.
Kommunen vil undersøge reglerne for brug af skydestiger og de er beskrevet herunder:
Klaus Koch har lavet en foreløbig research vedr. anvendelse af skydestiger i RKSK skove.
Gældende lovgivning er dags dato:
1)
Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber
27. Juni 2016
Brugen af skydestiger er beskrevet i kapitel 1, 2 og 3 - og er gengivet herunder:
Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber1)
I medfør af 6 stk. 1, nr. 1, § 23, stk. 5, § 27, § 29, § 49, stk. 3, § 52 b, § 52 c og § 54, stk. 3, i lov om
jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes efter
bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af
opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:
Kapitel 1
Jagt fra kunstige skjul
§ 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra
1) kunstigt skjul, herunder hus, hytte, jordhul, eller
2) platform eller sæde, der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.
Stk. 2. Jagt med riflede våben og bue må uanset reglen i stk. 1 drives på klovbærende vildt og ræv fra
platform på en permanent opstillet konstruktion (skydetårn) eller fra sæde på en ikke permanent
opstillet transportabel stige (skydestige), når følgende betingelser er opfyldt:
1) skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom, medmindre andet
skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom,
2) skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning eller i et indre eller
ydre skovbryn således at konstruktionen ikke virker skæmmende i landskabet,
3) skydetårnet skal være udført af træ eller metal og skydetårnets platform må ikke være forsynet med
overdækning eller med sider, der måler mere end 110 cm i højden fra platformens vandrette plan,
4) skydetårnets platform må højest være hævet 5 m over jorden og have et gulvareal på maximalt 2 m2,
5) skydestigen skal være anbragt i en bevoksning, f.eks. skov, et indre eller ydre skovbryn, en remise, et
læhegn eller lignende bevoksninger, bestående af træer eller buske af mindst samme højde som stigen,
således at skydestigen ikke virker skæmmende i landskabet, og
6) skydestigen skal være stillet op til et træ eller en busk med sædet placeret højest 5 m over jorden.
§ 2. Jagtvåben må ikke medtages på en platform eller et sæde, hvorfra der ikke må drives jagt.
Stk. 2. På en platform eller et sæde, der opfylder de betingelser, som er nævnt i § 1, stk. 2, må der ikke
medtages
1) haglgeværer, bortset fra kombinationsvåben, og
2) jagtvåben i tiden mellem solnedgang og 1/2 time før solopgang.
§ 3. Ved jagt fra kunstigt skjul på fugle må gulvet eller ståstedet ikke være hævet mere end 50 cm over
det omgivende terræn.

2)
Bekendtgørelse om vildtskader
BEK nr 970 af 28/06/2016
Sidstnævnte bekendtgørelse omhandler regulering og kræver at ejeren afgør om der skal foretages
regulering ( uden tilladelse fra NST) eller at ejer ansøger NST om tilladelse til regulering
RKSK har ikke givet tilladelser til regulering i gældende jagtlejekontrakter og mulighederne i
bekendtgørelsen kommer således ikke i anvendelse.

Ad.2

Det halter fortsat med at få indberettet det nedlagte vildt til tiden og Klaus mente at det burde kunne
gøres bedre og fremadrettet bliver datoen nok den 1 APR hvert år.

Ad.3

Indberetning af nedlagt skal også fremover ske per 1 APR hvert år til Klaus og Ole.

Ad.4

Klaus uddelte et kort der viste projektet omfang og fortalte om projektet.

Ad.5

Klaus roste jægerrådet for håndtering af jagterne og nyjægerjagterne i de kommunale skove, og håber
så alle jagtforeninger er tilfredse med aftalerne der er lavet.

Ad.6

Klaus lagde op til registreringsprojekter som et samarbejde mellem kommunen og jagtforeningerne og
ideen er jo god nok, og kommunen har bolden.

Ad.7

Stauning spurgte til beskydning af dåvildt på kommunens arealer men ingen ændringer for nuværende.

Ad.8

Forslaget om jagt på kronvildt er stadig 6 ugers jagt i en eller anden periode i løbet af jagtsæsonen.
Forslaget om jagt på dåvildt er jagt i december måned på spidshjort, då samt kalv og så jagt på øvrige
hjorte de sidste 14 dage i januar.

Ad.9

Regulering af mårhunde kører efter planen men de stakkels reguleringsjægere kan ikke følge med som
det ser ud lige nu, men de gør forsat et kæmpe arbejde for få midler.

Ad.10

Der var enighed om at det var et godt møde med kommunen.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
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