Referat af jægerrådsmødet den 06 OKT 2015.
Dagsorden til rådsmødet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Konstituering af bestyrelsen.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Udlejning af kommunal jagt.
Jagt på NS arealer.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund?
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Forberedelse af kredsmødet i 2016.
Nyt omkring hjortevildtgruppernes arbejde.
Jagtens hus.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Formanden bød velkommen til alle.
Årsmøde bliver den 14 JAN 2016 i Højmark Forsamlingshus.
Formanden omtalte kort planen om skarvregulering i Skjern Å systemet.
Stiger skal pilles ned i de kommunale skove uden for bukkejagten.
Kronvildtjagten er aldeles ikke på plads endnu og der besluttes intet inden 2018 som det forlyder lige
nu.

Ad.2

Ingen bemærkninger.

Ad.3

Ingen bemærkninger.

Ad.4

RASK natur møde i Aulum var Lone med til samt udsendt mange ansøgninger fra kommunen.

Ad.5

Igen skudt lidt hjorte uden for skydetiden samt igen skudt dåvildt uden for jagttiden.
Der er lidt problemer med at få fat i de nye jægere men vi arbejder videre med problemet.
Der bliver nævnt at der er lidt problemer mellem kitsurfere og jægere på Ringkøbing Fjord, der bliver
nemlig sejlet steder hvor man ikke må surfe. Der må ikke cykles med mountainbike på stier hvor en
almindelig cykel ikke kan bruges.

Ad.6

Kører efter planen.
Bemærk hvad kommunen skriver til os:
Hej alle
Hermed lige en lille generel opfordring om focus på anvendelse af skydestiger i de kommunale skove.
I jagtlejekontrakterne er der i § 6 med hovedoverskriften JAGTENS UDØVELSE angivet at:
”Skydestiger må anvendes indenfor den til enhver tid gældende lovgivning. Skydestiger skal fjernes fra
arealet uden for jagtsæsonen.”
Umiddelbart ser det ud til, at denne passus ikke overholdes på arealerne.
Jeg har i flere af skovområderne stødt på skydestiger, der ikke er fjernet.
Min opfordring skal således være, at de af jer, der har opsat skydestiger og ikke har fået dem fjernet fra
området – får det gjort snarest.
Skydestiger må kun anvendes i perioden 16.maj til og med 15.juli og skal derefter fjernes fra arealerne.

Knæk og bræk
Med venlig hilsen
Klaus Flohr Koch
Skov-og landskabsingeniør
Kultur, Natur og Fritid
Ringkøbing-Skjern Kommune
Land, By og Kultur
Smed Sørensens vej 1, 6950 Ringkøbing
EAN nr 5798004735985
Tlf direkte 9974 1055
En virksomhed, hvor der skabes muligheder.
Ad. 7

Der er møde ved NS Blåvandshuk den 7 OKT 2015 omkring jagten i fremtiden på Styrelsens arealer og
det ser således ud:
NS laver mindst en hagljagt for nyjægere.
NS laver 3 hagljagter med deltagelse af blandt andet jægere fra de lokale jagtforeninger.
NS laver 4 riffeljagter med deltagelse af blandt andet jægere fra de lokale jagtforeninger.
NS laver 2 betalingsriffeljagter i denne sæson.
Fra de jagtforeninger der bliver inviteret bliver der indbudt to jægere per år, og så går det ellers på skift
som man plejer.

Ad. 8

Ulv set syd for Finderup den 30 SEP på flad mark ved højlys dag.

Ad. 9

Vi har nok tabt kampen mod mårhunden men der arbejdes stadig med problemet, ser man mårhunde så
kontakt Niels Erik Jørgensen fra Holmsland eller Peter Smærup på telefon 88 88 75 61.

Ad. 10

Der er indkaldt til nye møder her i oktober omkring jagter her i efteråret se i øvrigt under punkt 7.

Ad. 11

Kredsmødet bliver den 5 MAR 2016 efter nærmere aftale.
Man kikker lidt på udgifter i kredsen for tiden.
Retssagen mod Ole Roed er nu afsluttet men det blev alligevel dyrt for DJ i advokatbistand.
Claus Lind er blevet valgt som formand i Nordisk jægersamvirke.

Ad. 12

Lars Jensen er sprunget fra som formand for hjortevildtgruppen lidt i utide og den nye formand bliver
Svend Bichel, følg i øvrigt med i bladet JÆGER hvad der ellers sker på dette område.

Ad. 13

Der forventes rejsegilde på noget af projektet her i oktober men det kører ellers efter planen.

Ad. 14

Intet nyt.

Ad. 15

Der er planlagt et to dags kursus for jægerrådsmedlemmer først i 2016.
Næste møde bliver den 8 DEC 2015 klokken 1900 i Højmark Forsamlingshus.

Ole L. Pedersen
Sekretær i jægerrådet
25 42 58 40

