Referat af jægerrådets møde i Ringkøbing-Skjern den 7 MAR 2018.
Dagsorden til rådsmødet.
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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 fra årsmøde 2018.
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.
Hvad sker der omkring Nationalpark Skjern Å.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Vi startede med kort præsentation overfor hinanden.
Politiet er i gang med godkendelse af flugtskydningsbaner rundt om i kommunen og
har man ikke hørt fra politiet er det en god ide` at kontakte dem selv.
Ved konstitueringen var der genvalg til alle poster.

Ad.2

Ingen bemærkninger.

Ad.3

De var en del tale om de forskellige stier i kommunen se i øvrigt særskilt referat som
er rundsendt tidligere.

Ad.4

Jordfordeling ved Lønborg Hede var omtalt.
De mangles stadig lidt statistikker fra jagterne i Skjern Enge men udbyttet ser stadig
fornuftigt ud, og jagten for 2018 er ved at være på plads.
Skjern jagtforening er blevet kontaktet af kommunen omkring lovliggørelse af deres
flugtskydningsbane som lige pludselig ligger på & 3 jord.

Ad.5

Lemvig folkene kører videre med ulvedebatten og de slår på at ulvene i voldsom grad
stresser husdyr(kvæg, heste, får og gedder).
Jesper Troelsen opstiller som kandidat til posten som ny kredsformand.
Der vil blive holdt foredrag om svinepest til kredsmødet.

Norbert er frataget hvervet som formand for hjortevildtudvalget.
Ad.6

Sekretæren mangler stadig nogle jagtdatoer for 2018/2019 fra de foreninger der lejer
kommunal jagt.
Man skal huske at som udgangspunkt er vore gæstepladser hos hinanden gratis, og er
der så noget mad og drikke involveret er det jo klart at det skal der afregnes for, og det
løser i selv derude.
Der bliver måske mulighed for lidt jagt i Skjern Birk igen.
Der er kommet nye folk ved kommunen der arbejder med blandt andet jagt i de
kommunale skove, så der kommer nok lidt ændrede vilkår.

Ad.7

Alle pladser er nu fyldt ud og tilmeldt og vil få tilsendt materiale fra DJ.

Ad.8

Der ses efterhånden ulve mange steder i det vest og midtjyske og der tages flere og
flere husdyr af ulve og ulven debatteres nu dagligt i medierne.

Ad.9

Regulering af mårhunde kører noget forskelligt rundt omkring i landet og samarbejdet
mellem DJ og NS er ikke alle steder for godt, men som noget nyt har kommunen
udtalt at de måske vil være med på nogle projekter. Der er fanget ca. 41 mårhunde her
i kommune indenfor det sidste år.
Nye tiltag kunne være skydepræmier, flere fælder og flere vildtkameraer som sender
billeder til vore telefoner, så man undgår at køre flere hundrede kilometer for
kontrollere fælder 2 gange i døgnet.

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.
Der nedlægges for tiden mange skarver i området så nu er det jo spændende at se om
det virker på den lange bane.

Ad.11

Der er nedlagt ca. 1080 krondyr i nord(’ i og omkring det tidligere Ulfborg
Statsskovdistrikt’) med næsten samme antal hjorte som de senere år, I syd har vi ikke
de præcise tal men på deres betalingsjagter er der nedlagt ca. 270 krondyr og på
forsvarets arealer er der nedlagt ca. 85 dyr, men vi mangler tallene fra deres udlejede
arealer.

Ad.12

Der skal nedsættes et § 17 rådgivende udvalg og her skal jægerne gerne med, det blev
besluttet at formanden kontakter kommunen med henblik på det videre arbejdet med
nationalpark Skjern Å.

Ad.13

Ingen ændringen.

Ad.14

Efter planen skal der afholdes et stortryk på kronvildt den 13 JAN 2019 i området
omkring Sønder Omme, hvor man ønsker så mange jægere af huse som muligt, for i
dette kæmpe område at nedlægge så mange hundyr som muligt, nærmere herom
senere.
Knud er udpeget af kredsen til at fortsætte som formand for hjorteudvalget.
Så kikkes der igen på jagtider på dåvildt som jo også er i en spændende fremgang alle
steder, nærmere herom på et senere tidspunkt.
Næste møde bliver den 24 APR 2018 klokken 1900 i No.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

