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Jægerrådets formandsmøde
Deltagere:
-

Holstebro Garnisons Jagt, Holstebro Jægerforbund, Holstebro Strandjæger, Mejrup
Jagtforening, Naur Sir Jagtforening, Ulfborg Jagtforening, Bur Jagtforening, Staby
Jagtforening, Husby Jagtforening, Raasted Jagtforening, Tvis Jagtforening, Mogenstrup
Jagtforening, Vinderup Jagtforening,
Fraværende:
- Skave Jagtforening, Ryde Jagtforening, Sevel Jagtforening, Vemb Jagtforening, Sdr.
Nissum Jagtforening, Torsminde Jagtforening.

Præsentation af Norbert Ravnsbæk. Sidste nye Jægertiltag i Hovedbestyrelsen
Danmarks Jægerforbund
-

-

Norbert orienterede om, at han fik hjortevildt og Sweiss hunde området.
Hovedbestyrelsen får besked om endnu et møde på tirsdag efter d. 14 vedr. hjortevildt.
10 sept. Er der indvielse af Jagtens Hus.
Norbert fortæller at der skal kigges på formidlingen af information i Jægerforbundet.
Det skal ikke bare være informationsmøde, men mere over til at være dialogmøder
gerne ved at flere jægere foreninger, går sammen om at orienterer.
Kulturen i hovedbestyrelsen er at man kan rejse sig op og sætte spørgsmål ved, det
man drøfter, om det kan være rigtig/ forkert.
Der er ikke meget der rører sig på nuværende tidspunkt udover det allerede skrevne.
Der var heller ikke mange indlæg fra Aulum mødet d.19-5-16 - Ejvind

-

Spørgsmål: fra Stig: Når der er foreninger der ikke er her, er det så os der bestemmer?

-

-

o Svar fra Norbert: Dem der kommer til møderne, er dem der er med til at
beslutte.
o Ved mindre møder, er der flere der tør sige noget. Det bliver mere interessant.
Spørgsmål Stig: Bestyrelsen – Hvordan får vi budskabet bragt videre til vore
medlemmer?
o Svar Norbert: Hvis møder bliver for store, når man ikke at få etableret dialog.
Der er for mange. Man bliver påvirket ved en dialog møde.
Rita: Kritik af kommunikations måden ved afholdte møder: Ved afstemninger er det
vigtigt, at alle ved hvad der stemmes om. at konklusionen bliver truffet på selve mødet.
Diskussion fra møderne at ordet hjortevildt bliver ændret til kronvildt.
Stig: Vildtforvaltnings Rådet indstiller. Nogen sender indlæg, også referater,
Er vi sikre på hvor de havner?
o Norbert. Hjertesuk, det går så stærkt. Det faglige er ikke godt nok funderet.
Stig: Hvordan er Udvalgets kompetencer i forhold til at ændre i hjorte og vildt?
o Norbert: Der er forpligtelse til en dialog.
Frank: kritik, hvordan man havde udformet spørgsmål fra møder.

-

Spørgsmål til Norbert?

-

-
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Kommunikations brist. Får I det fulde udskrift fra Sekretiatet i Jægernes Hus? Får I
information til jeres møder?
o Svar Norbert: Hovedbestyrelsen har erkendt at kommunikationen ikke er i
orden.
Hjortevildt bliver grundig debatteret.
Konklusion Hjortevildt
o Hold jer til fagligheden.

Indlæg fra Nissum Fjord Pilotprojekt
Freddy Hansen: Orientering om Natur Park, Nissum Fjord.
-

Fortæller om projektet og pointerer at det var en frivillig mærkningsordning som ikke
indebar restriktioner, hverken for lodsejer /jæger eller fisker.

Valg af personer (ekstra) til Jæger råd Holstebro:
-

Personer der ønsker at hjælpe aktivt i jægerråd Holstebro
o 1.Ejvind Grønbæk (Tvis)
o Mogens Eliassen (Holstebro)
o Frank Andersen ( Ulfborg)
o Jan Hein (Vinderup)
o Rita Sønderby (Husby)
o Michael Stepensen ( Holstebro)
o Anders E. Christensen ( Raasted)
o + evt. flere (navn og Jagtforening)

Hvordan laver vi, også i Holstebro, Sånings (vildtagre) tilbud gennem den enkelte
Jagtforening: Herning/ Aulum + Lemvig/Thyborøn har sådan et tilbud kørende:
Hvordan laver vi en tilbud til fast pris (pr. kvadratmeter) i 2017?
Jytte Pårup orienterer om arbejdet med markvildt striber:
Jytte Pårup er vildtplejerrådgiver fra kreds 2
-

Arbejdet kom i gang i 2014
Biavler naturfredning fremover.
Kommunerne (penge)
DOF (landboforeningerne = lovgivning)
Landmand kontrakt betaler
Sørge for at såbeddet er i orden 1200kr =800 kr.
Maskinfører til at så i hele området Sidder med alle kontrakter. Sender så regning til
landmænd
De søger penge ved kommunen Lemvig. Søgt 40.000 kr.
Der er informations- folder, selv lavet dem.
De hedder ” Lad markerne blomstre” Landboforeningen har trykt dem.
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Landboforeningerne tager dem med til deres møder med landbrugets parter. Når deres
planer laves, Gødningsregnskaber og markplaner
Jytte har tilbudt at vi må kopier deres materiale.
Problem: Valg af frø, hjemmehørende ærter (Økologiske landmænd skal bruge andre
frø)
Holstebro: Området er:
o Heden og Fjorden
o Vestjydsk Landboforening.
Hvad vil vi med Jæger rådets opgaver og formål fremadrettet?
o Opfordring til at der kunne godt være 2 årlige formandsmøder
o Medlem af forening kan udgå i jægervedtægt.

Leif Filsø:
- Jagttid på Dåvildt. Prøve om man kan blive enig om fælles indstilling.
- Møde d. 21 juni i Plexus kl. 1900
- Enighed og konklusion skal træffes denne aften.
- Forslag jagt på dåkalve/hjort december
- D. 24 August 2016 er der høring i Folketinget.

Referent. Rita Sønderby / Ejvind Grønbæk

