Referat af rådsmøde den 18 JUN 2018 klokken 1900 i No.
Dagsorden til rådsmødet.
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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.
Repræsentantskabsmøde 2018.
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.

Ad.1

H J. Dahl og Kim Bjerre har været til møde vedrørende nationalparken med
borgmesteren i Ringkøbing Skjern kommune. De kunne ikke love at jægerne ville få en
plads i Nationalparkråd.(paragraf 17 udvalget)
Jakob Boni blev udpeget til hjortevalget, noget rod som ikke er afsluttet endnu.
Kredsen økonomi. Ok
Der er søgt penge til mårhundebekæmpelse.
Der er spurgt til en beskrivelse af bestyrelsen ansvar. Eks. I forbindelse af lukning af
skydebaner og miljø ansvar.

Ad.2

Ingen bemærkninger.

Ad.3

Referat er ikke sendt ud men bliver rundsendt til Jægerrådsmedlemmer.

Ad.4

Natur Styrelsen skal udlicitere meget af deres arbejde.
Der er nu åben for offentligheden i tippehuset.
Forsvaret skydebaner, vil indføre miljø rigtige lerduer og patroner.
Oplæg regional: Dåvildt, skyde begrænsning pr. HA overvejes.
Kortene til Skjern Å dal, dem som er tildelt jagtforeningerne er udsolgt. Men man kan
købe gennem Naturstyrelsen.
Ros til kommunen for at leje jagten ud i Skyggehus plantage.

Ad.5

Skulle være på plads nu.
Jagtforening har taget initiativ til at invitere 6 klasse med forældre til rævejagt i januar.

Ad.6

Intet nyt.

Ad.7

3 ulve er vandret til Tyskland.

Ad.8

Der er søgt midler til bekæmpelse af mårhund ved kommunen, vi afventer afklaring
vedrørende midler fra kommune. Naturstyrelsen vil hjælpe med et kursus.
Der er vist interesse for, at der skal oprettes en Facebook gruppe vedrørende
mårhunderegulering. Jægerrådet er enige om at det bare skal i gang.
Der ses på forskellige løsninger vedrørende valg af kamera.

Ad.9

Skarver døde, - som anskudte skal samles op, ved regulering. Der er indberettet klager.

Ad.10

Intet nyt ud over at vildtkonsulenten i syd er gået på barsel.

Ad.11

Intet nyt.

Ad.12

Se under nyt fra formanden.

Ad.13

Ingen ændringen.

Ad.14

Næste møde bliver indkaldt efter behov.
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