Danmarks Jægerforbund Ikast-Brande
Møde mandag den 22 august kl.19.00
Ved Gludsted skydecenter/ jagtforening
Til stede:
Bent Jensen, Benny Pedersen, Elna Thomsen, Finn Krogh, Flemming Overgaard, Allan Stær, Sten
Kristoffersen og Inga Fog.
Afbud fra:
Lars Bitsch og Blåhøj.
Referent Inga Fog
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt, med lille ændring i punkt 7, fremtidig strategi og ikke struktur.
2. Underskrift af referatet fra sidste møde.
Referatet fra sidste møde blev underskrevet
3. Meddelelser ved formanden
a. Kredsmøde Dejbjerg 18. marts 2017
Knud Pedersen er på valg næste år og han menes at have udtalt at han ikke
genopstiller. Vi kan begynde at over hvem vi ønsker opstillet i stedet.
b. Årsmøde Jægerråd Ikast- Brande 2017.
Mødet kan afholdes i Gludsted jagtforenings lokaler igen. Der er forslag om enten d.
1 februar eller 8 februar 2017.
c. Repræsentantskabsmødet 2017, d. 6. maj 2017.
Da ikke alle jagtforeninger har en delegeret plads på Repræsentantskabsmødet
2017 har følgende jagtforeninger en plads i nævnte rækkefølge:
Blåhøj, Klovborg, Boest, Munklinde, Ruskjær, Gludsted + formanden.
I 2018 starter rækken med: Nørre Snede, Ejstrupholm, Brande osv.
d. Møde ved Naturstyrelsen.
Mødet d. 22/6 på Harild Hede naturcenter blev aflyst.
Flemming orienterede om møde i jægerforum. Naturstyrelsen er blevet pålagt at
give private mere adgang til naturstyrelsens arealer. Nørlund og Kompedal er blevet
til betalingsjagter. Invitationsjagterne vil blive skåret ned til 1/3 af tidligere og
posen vil blive rystet i forhold til hvor i landet jagtforeninger vil blive inviteret på
jagt.
Naturstyrelsen vil starte hagljagter op igen som invitationsjagter.

Der vil blive inviteret efter princippet 1 plads for hver 50 medlemmer af
jagtforeningerne. Fjederholt har fået opgørelse over antal medlemmer i de enkelte
foreninger.
Nyjæger jagter har haft dårlig tilslutning og der har været mange udeblivelser. Også
ved invitation jagter melder folk ikke til og fra og nogen kommer uden at have
tilmeldt sig.

4. Evaluering af kommune skydning.
Ved afviklingen af årets kommuneskydning er reglerne blevet tolket på forskellig vis.
Elna ønsker følgende tilføjelser til regelsættet:
1. Alle skydninger afvikles som lukkede skydninger.
2. En skytte der rykker en klasse op ved holdskydning skal også individuelt fortsat
skyde i denne klasse.
Der var en generel drøftelse af muligheder for ændringer af arrangementet og
regelsættet.
Ved årets kommune skydning har der deltaget 48 individuelle skytter og 16- 19 hold.
Lars har pokalerne med ved næste møde.
Der bør fremover tages billeder ved pokaloverrækkelsen af alle der får pokal.
Allan foreslår at der laves en drejebog for kommuneskydningen.
Flemming kontakter Blåhøj om de ønsker at deltage næste år.
Benny finder ud af om Brande ønsker at deltage og lægge baner til, ellers går det på
skift mellem Gludsted, Ruskjær og Højderyggen.

5. Krondyr
A. Forslag rundsendt fra Hans Schougaard
Drøftelse af forslagene om fremtidig kronvildt forvaltning for og imod.
B. Hvordan klare vi det hjemme i jagtforeningerne.
Forsøgsområde kronvildt gruppe Midtjylland kreds 2+ 3.
Hver jagtforening finder ud af hvad foreningernes medlemmer mener om de 2 forslag.
Svar fra hver jagtforening inden møde med Hans Schougaard d. 15 september.
C. Møde alle info ….. Ikast Brande
Hvis vi indstiller forslag 2, men det bliver forslag 1 der bliver vedtaget, skal vi herefter
drøfte hvornår de 6 ugers jagttid på kronhjort skal ligge.
D. Turen på onsdag til Kbh. ….. syntes om mm.
Thomas Danielsen MF V, har inviteret til åben hjortevildthøring d. 24 august på
Christiansborg. Inviterede oplægsholdere er:
- Miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen

-

Vildtforvaltningsrådet Jan Eriksen
Senior forsker Peter Sunde
- Vildtbiolog Egon Bennetsen
- Danmarks Jægerforbund Mads Flinterup.
En gruppe fra Jægerrådet Ikast Brande deltager
E. Hjorte laukort. Sten og Flemming.
Flemming og Sten orienterede og uddelte kort over Ikast -Brande kommune.
Det er tanken at Jægerrådet skal deltage i at indsamle information og indberetninger
fra de forskellige store skovområder i kommunen. Indberetningerne skal komme fra
repræsentanter fra de enkelte områder og en repræsentant fra Jægerrådet.
6. Generelle jagt tider, dialog møder mm.!?
Danmarks Jægerforbund inviterer til dialogmøder om jagttiderne.
Det drejer sig om de nye jagttider der skal træde i kraft fra 1 april 2018.
I kreds 2 afholdes mødet mandag d. 10 oktober kl. 19 i Aulum fritidscenter. Tilmelding
via jægerforbundets hjemmeside.

7. Fremtidig strategi DJ. Forslag / se vedhæftet
Drejer sig om Danmarks Jægerforbund strategi 2017 - 2021
8. Årsmødet 2017 tema, Blad, mm
Forberedelse af Jægerrådsårsmødet.
Forslag om at afholde årsmødet 1 februar eller 8 februar 2017.
Forslag til indhold:
- Information om nye jagttider
- Vildtredning
- Vildtstriber – kender vi nogen jordbesiddere der vil fortælle.
- Evt. invitere Rasmus Filsø Løbner, Heden og Fjorden
- Evt. inviter vildtkonsulent Karsten Platz fra naturstyrelsen

9. Bordet rundt
Der blev berettet løst og fast fra foreningerne

10. evt.
Næste møde Ruskjær 31/10 kl. 19.

