Referat af jægerrådets årsmøde i Ringkøbing-Skjern den 14 JAN 2016.
Dagsorden til årsmødet.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Beretning af formanden om Jægerrådets virke i 2015.
Orientering af Grønt råds medlem om arbejdet i Grøntråd.
Økonomi i Jægerrådet.
Gæste taler Mads Bang Mikkelsen emne: Jagt på Naturstyrelsens arealer i kommunen i fremtiden.
Valg af formand (hvis der er formandsvalg).der er ikke valg i 16.
Rådets sammensætning i 2016. De foreninger der vil have en person i rådet skal have personen klar til denne aften. Alle
jagtforeninger har ret til 1 person i rådet.
8. Valg af Kredskandidat og Hovedbestyrelse kandidat og suppleanter for dem.
9. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet i DJ i 2016
10. Oplæg omkring RASK natur. En natur der er Rig på oplevelser. En Autentisk natur. En Storslået natur. En Kompleks natur.
DJ. Natursyn i fremtiden.
11. Jagttidsforhandlinger er ved at starte. Drøftelse af ønsker om jagttider fra vores område. Kan vi bakke op omkring jagtider
på Kronvildt som forslaget ligger nu?
12. Evt.

Ad.1

Niels Olesen blev enstemmigt valgt og der var ca. 65 jægere mødt frem til dette møde.

Ad.2

Formanden bød velkommen til alle og startede sin beretning.
Det var andet år med jagt på dåvildt og der er blevet nedlagt ca. 40 styk her i området.
Formanden omtalte kort ulven men gik rimelig let hen over emnet.
Mårhunden ses stadig jævnligt i området men alt kører ikke efter planen og er ikke udryddet som
planlagt i 2015.
Fokus områder er fortsat agerhønen, trækvildtet og kronvildtet.
Nationalpark Skjern Å er kommet på tale igen og så må vi se hvad der sker og DJ ønsker sig stadig en
plads i rådet hvis det kommer på tale igen.
Regulering af skarv omkring Skjern Å blev også omtalt der kører for tiden stort projekt.
DJ domicil på Kalø, og processen kører stille og roligt fremad men forventet indvielse i 2016.
Formanden omtalte kort jægerrådene både i nord og syd og lidt om nyjægerjagterne.
Formanden omtalte også lidt om NS plan for de kommende jagt på NS arealer som efter sigende synes
at kunne komme til at begunstige jægerne.
Husk nu vildtindberetningen her om kort tid ellers intet nyt jagtegn.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for samarbejdet i årets løb.

Ad.3

Lone fortalte kort om sit arbejde i det grønne råd i kommunen og hvilke opgaver der ligger hos rådets
13 repræsentanter, 56 sager er blevet sendt rundt i 2015.

Ad.4

Jægerrådet har ingen økonomi.

Ad.5

Mads B. Mikkelsen fortalte kort om sit arbejde ved NS samt lidt om jagten i Skjern Enge.
Mads orienterede også lidt om hans tidligere arbejde i vildtforvaltningsrådet, en god orientering der
satte flere ting på plads for dem der deltog i mødet.

Ad.6

I 2016 skal der ikke afholdes valg.

Ad.7

Nuværende Rådsbestyrelse er Hans J. Dahl, Ole Jepsen, Kim Bjerre, Ole L. Pedersen, Poul E. Føhns,
Peter Nissen, Lone Meyer, Børge Nielsen, Jens Chr. Thomsen og Niels Olesen. Alle fortsætter med
undtagelse af Poul Erik Føhns som ikke fik en afløser.

Ad.8

Knud Pedersen fortsætter og Lars Jensen blev enstemmig genvalgt til hovedbestyrelsen.

Ad.9

I repræsentantskabsmødet deltager jægerrådet samt Derek Ruskin(6880 Tarm), Niels Erik
Jørgensen(Holmsland), Hans Bo Pedersen( 6920 Videbæk) samt Kristian Olesen(6900 Skjern).

Ad.10

Lars Jensen orienterede om RASK natur ved hjælp af power point som omhandlede:
R-Rig på oplevelser.
A-En autentisk natur.
S-En storslået natur.
K-En kompleks natur.
Alle kan gå ind på siden www.rasknatur.dk og svare på spørgsmålene hvis man har lyst.
Knud Pedersen orientering handlede blandt andet om:
Markvildtlav.
Udsætningsforliget.
Hjortevildtet fremadrettede målsætning er forhandlet på plads, men det er ikke fastlagt hvordan vi
kommer derhen, en god orientering om forløbet.
Trækvildtet
Jagtens hus kører meget stille fremad og der er ca. 50 personer der nu arbejder i Mørke på Djursland.
Lars gennemgik budgettet for 2016.
Større opgaver de kommende år.

Ad.11

Lars Jensen fortalte lidt om jagttidsforhandlingerne som gerne skulle være på plads til at sætte i værk til
den 1 APR 2018 og omkring kronvildtet ser forslaget således:
Større hjorte 1 SEP til 15 OKT
Spidshjort
15 OKT til 31 JAN
Hind
15 OKT til 31 JAN
Kalv
1 SEP til 31 JAN
Det er foreslået at der bliver en indberetningspligt på hjorte større end spidshjorte.
Der var i forsamlingen tilfredshed med at DJ går videre med dette forslag.

Ad.12

Intet at bemærke.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

