NST Midtjylland
Jægerforummøde d. 21. juni 2017
Deltagere: Finn G Andersen(DLS), Henrik Hedegaard(schweisshundeførerne), Jan B. Rasmussen(DJ),
Flemming Overgård (DJ), Ejvind Grønbæk (DJ), Knud Pedersen(DJ), Arne Thomsen(DJ),
Leif Jensen(DJ), Tage Toft(DJ), Poul Ravnsbæk(PRA) og Steen Fjederholt(SFJ)
Fraværende: Hans Schougaard(DJ),
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orientering fra enheden, herunder Naturpakken
Jagt, betalingsjagter, afskydningsplaner, invitationspraksis
Ulv , guldsjakal, kort orientering
Kronvildt og dåvildt herunder jagttider
Regulering kalve, tilbagemelding, regulering i jagttid
foreningslisten
Evt.
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pra
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sfj
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Ad. 1 Poul orienterede om
 opsplitningen i Miliøstyrelse og Naturstyrelse.
 Hovedkontor i Randbøl, og
 Naturpakken som har hovedsigte på fremme af biodiversitet og friluftsliv.
Biodiversiteten vil hovedsagligt sigte mod mere urørt skov og
biodiversitet i skov.
 Hørring af MTB-kørsel på NST’s arealer.
Sidste punkt affødte tilkendegivelser af at det flere steder var ved at tage
overhånd. MTB-cykellisterne tager for lidt hensyn til andre brugere og holder
sig ikke alene til de etablerede ruter. Der blev efterlyst en ”naturbruger”
uddannelse.
Poul håbede det var et overgangsfænomen, og at MTB- cykellisterne med tiden
ville tilpasse sig bedre, lidt a la udviklingen med ridning.
Ad. 2 Poul orienterede om jagt for den kommende sæson. Lejemålet i Kompedal er ophørt og
jagten vil derfor overgå til betalingsjagt efter samme model som Nørlund.
Det betyder at hvor der var 220 gæstepladser i 2016 vil det blive reduceret til ca. 180 i 2017,
og det vil naturligvis også få indflydelse på antallet at gæstepladser til jagtforeningerne.
Det er ikke besluttet endnu hvorledes det vil gå op i kommende sæson, men på sigt vil der
være behov for en revision af praksis. I lyset af det beskedne fremmøde til foreningsmøderne
har MJY puslet med tanker om at pladserne primært benyttes til de foreninger der viser
interesse og som dermed bidrager med, for NST, vigtige impulser fra ”virkeligheden”.
Jægerforum udtrykte opbakning til sådanne overvejelser. Det kan også komme på tale at øge
andelen af hagljagter.
Det kom til udtryk at det ville være kedeligt hvis Naturstyrelsen skulle ophøre helt med at
invitationsjagter. Det blev fremført at NST’s jagter er med til at danne skole og har dermed en
afsmittende virkning på også private jagter.
nyjægerjagter

På det efterfølgende møde med foreningerne blev nyjægerjagterne desuden vendt. Der har de
sidste par år været en tendens til at interessen er for lille med aflysninger til følge. Af mulig
forklaringer blev peget aspiranterne ikke var opmærksomme på mulighede, dvs. for ringe
”reklame” og evt. transportmulighed på dagen.
I forhold til det første har MJY efterfølgende forhørt os om praksis i jagttegnskontoret.
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Når aspiranterne består jagtprøven modtager de en folder om nyjægerjagter.
Efter bestået skydeprøve modtager de via e-boks en invitation til at tilmelde sig en
nyjægerjagt
Hvis de tilmelder sig og oplyser mobil tlf.nr. eller e-mail modtager de en påmindelse.
Tilmelding ske via ”mit jagttegn” og det kræver derfor personens nemid. I princippet
kan en nyjæger vælge at deltage hvor i landet han/hun vil. Det skal ikke
nødvendigvis være i lokalområdet.
Der kan kun deltage nyjægere på jagterne, bortset fra hundefolk, og nødvendige
hjælpere til afviklingen(det vil hos os typisk være 2 til at afsætte)

Ad. 3 Steen orienterede kort om status for ulve og guldsjakal.
Ad. 4 Steen orienterede om kron- og dåvildt. Bestandene er store og det er vigtigt at have fokus på
kalve og hundyr. Jagttiderne er sendt i høring(er efterfølgende underskrevet og der er lavet et
kort hvor man med et klik får de lokale jagttider på kronvildt, se
http://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttider-og-fredninger/jagttider/kort-med-jagttider-forkronvildt-201718/ . Noget tilsvarende vil blive udarbejdet for dåvildt. Ref)
Ad. 5 Flemming rejste kritik af de manglende muligheder for at få oplysninger om omfanget af
tilladelser og i hvilken grad de er udnyttet. Ønsker mulighed for at det bliver tilgængeligt at
se hvor der er meddelt tilladelse.
Ad. 6 Steen mindede om at det igen er aktuelt med oplysninger om foreningernes kontaktmail og
medlemtal i forhold til invitationer i kommende sæson.
Evt.

