Referat af møde i Jægerrådet Jammerbugt Kommune
den
14. maj 2019
Tilstede: Gert Jensen, Hans Pedersen, Peter Holm, Kaj Christensen, Hans Pedersen, Leif Højbjerg. Poul
Stensbek Pedersen, Lars Kristensen, Henning Kiil, Andreas Brun Jensen, hundekoordinator Steen Larsen.
Godkendelse af referat
Ingen bemærkninger
Konstituering af bestyrelsen
Valg af næstformand – Søren Drustrup
Valg af sekretær – Poul Stensbek Pedersen
Valg af Grønt Råds repræsentant – Lars Kristensen
Formandens Beretning
Der har været 3 kredsmøder siden jægerrådets årsmøde. Kredsbestyrelsen er konstitueret med Kim
Fredholm som næstformand, og Regnar Bech som kasserer.
Leif Bach gav udtryk for at det var nogle rigtig gode jægerrådsmøder, som blev afholdt i Kreds 1.
Hovedbestyrelsesmedlem og kredsformand vil fremtidigt føre en mere tilbagetrukket linje under møderne
og overlade ”underholdningen” til jægerrådene.
Der er formøde til repræsentantskabsmødet den 11. juni 2019.
Der har været problemer med at jagtforsikringen ikke har dækket skader i forbindelse med reguleringsjagt.
Jægerforbundet har dog besluttet at dække eventuelle skader indtil der er rettet op på vilkårene for
jagtforsikringen.
Naturstyrelsen vil ikke fremover betale kørsel og telefon til reguleringsjægere.
Der har været givet en orientering på kredsmøderne om de problemer for Jægerforbundet mht. chikane
mv., som har været drøftet på Facebook og i andre medier.
Kredsen har drøftet projektet med skydecenter i Østerild, og Jægerforbundet ønsker at støtte etableringen
af et sådant skydecenter.
Der afholdes lederuddannelse i Jægerforbundets regi i Brovst i efteråret 2019.

Grønt Råds Beretning
Lars Kristensen orienterede om at jordfordelingsprojektet i Klimområdet. Det har været en stor succes.
Biavlerne ønsker at kommunen gør noget for bierne. Der var drøftelse af mårhundeproblemerne, og der var
gennemgang af skovrejsningsprojektet i Brovst området.

Orientering om hjortevildtsituationen
Poul Stensbek Pedersen gav orientering om den afholdte stordrevsjagt i Tingskovsområdet i januar 2019.
Der skal ske indstilling af den fremtidige kronvildtjagt i 2020.
Det er indtrykket at brunsten på kronvildtet i Tingskoven er en måned senere end tidligere, så at der stadig
er brunst i slutningen af oktober måned.

Mårhundeprojekt
Peter Holm gav en orientering kontakten til Jammerbugt Kommune om tilskud til bekæmpelse af mårhunde.
Vi afventer et udvalgsmøde i Jammerbugt Kommune, hvor sagen bliver behandlet. Midlerne vil dog først
komme til udbetaling i 2020, hvis ikke at der bliver givet en ekstrabevilling.
Poul Stensbek Pedersen orienterede om at man vil forsøge at arrangere et kursus i bekæmpelsen i den
vestlige del af kommunen.
Kommunemesterskab for hunde
Moseby Jagtforening har rettet henvendelse til Jægerrådet ang etablering af et kommunemesterskab i
Jammerbugt Kommune.
Steen Larsen henviste til reglerne for Dorfprøverne, men mente også at man kunne gøre noget for at gøre
det mere interessant. Der skal være præmier, og lave discipliner som er sjove for publikum – feks.
Apportering på tid eller almindelig apporteringsprøve. Måske noget for børn og barnlige sjæle, f.eks.
bueskydning, elgbaneskydning m.v.
Det samme med feks stegt pattegris eller anden forplejning, som har interesse.
Tidspunktet har oftest været bedst lige før sommerferien eller i starten af august.
Der kunne være prøve i lydighed, apportering jf den lille apporteringsprøve.
Det blev besluttet af tage kontakt til relevante aktører og at planlægge afholdelse af mesterskab i 2020.

Næste møde
Peter Holm indkalder til møde i sensommeren, eller når det er relevant.
Eventuelt

