Referat af rådsmødet afholdt den 17 JUN 2019 i Højmark Forsamlingshus.
Dagsorden til rådsmødet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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 udleverede lidt materiale fra Jagt og Mennesker.

Ad.2

Godkendt.

Ad.3

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

Ad.4

Der bliver afholdt et lille formøde om fredagen den 21 inden selve
repræsentantskabsmødet den 22 JUN.
Vi gennemgik kort de indkomne forslag som der ikke var meget ”krudt” i.

Ad.5

Næste møde er udsat fra juni til oktober.

Ad.6

Ringkøbing Jægerforbund afholder foredrag med Jørgen Skoubo den 11/9 i
Ringkøbing.
Der er igen lidt debat om areal begrænsning for afskydning af kronvildt så vi må se
hvad der sker fremadrettet.
Lars har sået ca. 25 kilometer vildtstriber her i 2019.
Bjarne Frost kommer til egnen den 19 SEP for at fortælle og kragejagt.
Madpakkehuset ved Vonåen blev indviet i går.
Peter er ved at være færdig med udsendelse af materialer omkring jagten i Skjern
Enge.

Ad.7

Alt forløber tilsyneladende efter planen.

Ad.8

Intet nyt.

Ad.9

Intet nyt.

Ad.10

Mariann Chriel vil stille udstyr, omkring 20 fælder, til rådighed og NS vil lægge arealer

til denne mårhunde bekæmpelse, og der er et nyt møde den 25 JUN, hvor der skal
tales nærmere omkring emnet.
Ad.11

Der er nedlagt 744 skarver i denne sæson.

Ad.12
Referat af møde i Jægerforum hos Naturstyrelsen Blåvandshuk 2019
Sted: Ålholt, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl
Tidspunkt: mandag d. 3. juni 2019 kl. 19,30 – 21,30
Deltagere: Hans Jørn Dahl, Karl Andersen, Ole Lembcke, Ingolf Knudsen, Erik
Nielsen, Bjarne Christiansen, Jan Holm, Verner Thomsen, Jan Tarp.
Deltagere fra NST: Søren Rask Jessen (SRJ), Søren Bernth Johansen (SRBJO) og
Karsten Lund-Platz (KARLP).
Afbud: Steen Jørgensen
Referent: KARLP
1) Velkomst v. KARLP
2) Orientering om invitationsjagterne sæson 2018-19
• Riffeljagter 2018 v. KARLP:
• 4 jagter og 64 repræsentanter fra 32 jagtforeninger nedlagde 54 stk. hjortevildt.
• Manglende svar fra enkelte inviterede foreninger.
• Starup Jagtforening tildelt 1 års karantæne pga. grov overtrædelse af parole (for
lange skud, for mange anskydninger samtidig)!
• Mange kendte ansigter, så opfordring fra NST til at sende nye deltagere til hver jagt.
• Opfordring til tjek af invitationsliste, så kun ”hjemmehørende jagtforeninger”
inviteres med på jagt.
• Hagljagter 2018 v. SRJ:
• 1 jagt på Lønborg Hede og 1 jagt på ”Tangen”
3) Status for nyjægerjagter v. KARLP
• 2016: Nyt koncept for nyjægerjagter i NST.
• 2017: Ny deltagerrekord. Alle 12 pladser besat.
• Resultat: 4 snepper, 1 ræv og 4 harer i 31 skud.
• 2018: Aflyst pga. for få tilmeldinger (3-4 stk.).
• 2019: Planlagt 1 jagt.
4) Nyt fra Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen v. KARLP
• Lønborg Hede: Tidligere opkøbt to arealer på hhv. godt 5,5 ha. og godt 18 ha. som
”jordbank” til jordfordeling. Planer om yderligere opkøb. Opbakning fra Jægerforum

til yderligere opkøb, men også ønske om mere jagt på Lønborg Hede – gerne
riffeljagt.
• Dagjagter ophører i Blåbjerg V grundet arealudleje.
• 2 nye udsigtstårne i Vejers N ifm. krondyrlommen + Råsø.
• Mårhundeprojektet reorganiseres i 2019.
• Projekt for bekæmpelse af invasive rovdyr og ledes af Mariann Chriel fra MST
• NST skal sikre bekæmpelse af mårhunde på egne arealer, samt varetage arbejdet
med GPS-mårhunde på Fyn og tilgrænsende øer
• NST skal hjælpe med bekæmpelsen af mårhunde på andre offentlige arealer, samt
rådgive store lodsejere.
• Danmarks Jægerforbund skal sikre information og hjælp til private jægere fx
gennem udlån af udstyr.
• MST flytter ind i nye lokaler i Odense i juni
5) Orientering om den ny samarbejdsaftale mellem Forsvaret og Naturstyrelsen
Blåvandshuk
• Aftale med rod i seneste forsvarsforlig og forhandlet ml. 2 ministerier:
Forsvarsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet.
• Nyt trusselbillede kræver anderledes øvelser.
• Etablering af ca. 125 km. nye kampvognsspor.
• Forsvarets opgaveløsning har forrang, og civile arrangementer kan som
udgangspunkt ikke finde sted, med mindre operative forhold tillader det.
• Miljø- og Fødevareministeriet varetager den samlede regulering af vildtbestanden
på statens arealer i Oksbøl-området.
• Forsvarsministeriet gennemfører INTERFORCE-jagter på egne arealer.
• Jagtudleje udfases i Bordrup, Ål og Vrøgum. Øvrig arealudleje kan også udfases,
hvis jagt giver problemer for Forsvarets øvelsesaktiviteter.
6) Evt.
• Ønske om info om jagtprøveresultater.
• Ros til NST-BLH for at holde mange invitationsjagter og møde i Jægerforum.

Ad.13

Der er intet nyt.

Ad.14

Lone har rundsendt et nyhedsbrev omkring emnet til alle.

Ad.15

Ingen ændringer.

Ad.16

Kredsmøde bliver den 15 MAR 2020.
Der arbejdes med en alkoholpolitik fremadrettet overordnet for DJ.
Mårhundemøder kan få et tilskud på 50,00 per mødedeltager.
Næste møde bliver efter nærmere aftale.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

