Referat af jægerrådets møde i Ringkøbing-Skjern den 9 JAN 2018.
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.
Plan og emner til årsmøde 2018.
Udlejning af kommunal jagt.
Nyt stuktur forslag ved formanden.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund?
Sidste nyt angående regulering af skarv.
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Hvad sker der omkring Nationalpark Skjern Å.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Årsmødet bliver den 31 JAN 2018.
Der har været møde i Fredericia omkring ny struktur og trenden går nok mod at der
måske skal være flere kredse.
Jagtpolitiske indsatser i fremtiden: Se vedhæftede bilag.
Hans Jørgen har været til kredsmøde og der var lidt omkring hvem der deltager i de
forskellige møder, i tilfælde af forfald.
Hans Jørgen har sendt et brev til vores nye borgmester og budt ham velkommen samt
orienteret ham om hvad vi som jægere står for her i vores kommune, og har bedt om et
møde med ham en gang her i foråret.
Der er oprettet en ny hjemmeside der hedder ”NYJÆGERMENTOR.DK” hvor man
som ny jæger kan melde sig til en jagt, sammen med ældre jægere.

Ad.2

Ingen bemærkninger.

Ad.3

Ingen bemærkninger.

Ad.4

Der er udgivet en ny folder der hedder ”Faunastriber” i Ringkøbing-Skjern kommune.
Der har været møde omkring priser for at leje forsvarets arealer til at bruge til
skydebaner. Sagen er nu overgivet til finansministeriet til videre behandling i
samarbejde med DJ.

Ad.5

Vi vil hermed opfordre til at så mange som muligt kommer og deltager i vores
strukturdebat og kommer for at høre Morten Sinding fra DJ.
Se dagsorden i bladet ”Jæger”.
De foreninger der ønsker at få medlemmer med i jægerrådet skal have navnene med til
mødet, og alle foreninger har i princippet ret til en plads i rådet.

Ad.6

Kører efter planen.

Ad.7

Der har været møde i Fredericia omkring ny struktur og trenden går nok mod at der
måske skal være flere kredse.

Ad.8

Der ses efterhånden ulve mange steder i det vest og midtjyske.

Ad.9

Regulering af mårhunde kører noget forskelligt rundt omkring i landet og samarbejdet
mellem DJ og NS er ikke alle steder for godt.

Ad.10

Der er nu igangsat en regulering af skarver i Skjern Enge, på statens arealer, hvor der
må jages i forvejen, men kun SØN, MAN og TIR.
Man ønsker at der deltager ca. 50 personer i denne regulering.

Ad.11

Intet nyt for nuværende. I møderne i nord deltager Jens Christian Thomsen og i syd
deltager Verner, Hans Jørgen samt Ole.

Ad.12

Der har været møde den 10 DEC 2017 hvor vi afleverede brevet som er udfærdiget i
samarbejde med DJ, men der er stadig noget uklarhed om parkens størrelse.
Se det medsendte brev fra DJ.

Ad.13

Ingen ændringen.

Ad.14

En jagtgæst har skudt en svane i Skjern Enge og det har givet lidt problemer.
Næste møde bliver den 31 JAN 2018 klokken 1800 i Højmark Forsamlingshus.
Årsmødet er klokken 1900 samme sted.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

