
Jægerrådsmøde d 25-4 2022 i Ruskær 

Afbud: Benny, Inga og Elna. 

1. godkendt 

2. godkendt 

3. Fra formanden: Der kommer noget ang. Vildt tælling fra Steffen. DJ har 

indgået et samarbejde med Århus universitet ang. Vildt tælling og de beder 

om at komme på mail listen fra vores vildtkameraer.  

Finn har være til vildt tællings møde, hvor der blev opfordret til at danne tælle 

grupper, som kører ad en bestemt rute og tæller vildt også i mørke. 

Vi ved ikke rigtig hvad vi mener om alt dette og besluttede at vente med at 

mene noget til Lars har været til kredsmøde og diskuteret det der. 

 

Hvor og hvornår er der møde for delegeret til rep.mødet ?  

 

4. Grønt råd: Vi er klar til rågeregulering. Men vi er blevet opmærksomme på en 

lille udfordring. Det viser sig at der reguleres råger i Brande, det er på privat 

grund og det udføres af Give jagtforening. Der er et lille stykke som 

kommunen ejer, men de var ikke opmærksomme på at rågerne var et 

problem der. Benny prøver om han opsnuse hvorfor Give regulerer og ikke os, 

og hvis vi ikke kommer med i år, så håber vi at være med til næste år. 

   Der er dialogmøde d 1-6 og jeg har forslået at vi taler om NNP Harrild Hede 

eller solcelle parker. 

  

5. Leon og Lars var med på vandring i Nørlund/HarrildHede og der blev der sagt 

at det blev stude og at det blev ca 130 dyr total i hele området. Nogle sitka og 

consortafyr områder skulle fælles, men der blev plantet nyt. Der er ingen jagt i 

NNP, men der kan blive regulering. Jægerne , os, arbejder for vildtet. 

Birgit vil prøve at arrangerer fællesmøde om NNP med Silkeborg. Det gik ikke, 

så mødet d 31 maj bliver kun os selv, Leon har tilbudt vi kan være i Pletten og 

ja tak til det.  Vi har nedsat en arbejdsgruppe, det er vores jægerråd, så det er 

I alle medlem af. Vores rep. til den lokale arbejdsgruppe blev Birgit. 

 

6. Kommuneskydning 2022. Blåhøj har taget opgaven, Brande og Gludsted 

hjælper. Regel sæt er sendt til alle jagtforeninger og der kommer snart  

yderlige info. 



7. Ejstrupholm: Foredrag med Falkemanden var rigtig godt. Højderyggens 

skydebane har fået betalingsanlæg.  

Ruskær: der er gang i mange aktiviteter Hund, flugtskydning og riffelskydning. 

Blåhøj: Jesper blev ny formand. Foredrag om vildsvin sammen med Brande, 

hund og flugtskydning. 

Gludsted: Riffelskydning, flugtskydning , amt skydning, Hund sammen med 

Ejstrup. Påskeskydning der kom ikke så mange folk, men de købte rigtig godt. 

Boest: generalforsamling genvalg over hele linien. Skal på besøg hos Sonic 

Nielsen om Kugler og lyddæmper. 

Evt.    næste møde d 9-6 2022 kl 19   Benny : Kan vi være i Brande ? 

            Husk at noterer dette og NNP mødet d 31 maj  


