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Trekantsområdet

J.nr. 

Ref. pet

Den 5. september 2013

     

Referat af møde i Jægerforum Naturstyrelsen Trekantsområdet 

den 27/8 2013 kl.1900 på Gjøddinggård.

Medlemmer:

DJ kreds 3, Midtjylland/ Østjylland, JKF Hedensted Torben Bagh,

DJ kreds 4, Sydjylland,                   JKF Fredericia, Per Knudsen, 

DJ kreds 4, Sydjylland,                   JKF Vejle, Regner Hansen, 

DJ kreds 4, Sydjylland,                   JKF Kolding, Gunnar Bennedsen,

DJ kreds 4, Sydjylland,                   JKF Billund, Niels Christian Andersen, 

DJ kreds 3, Midtjylland/ Østjylland, JKF Horsens, Torben Schultz Jensen,

DL&S                        Morten Knudsen

Naturstyrelsen 

Trekantsområdet:                  Henrik J. Vinther, (formand),

Naturstyrelsen 

Trekantsområdet: Peter Bjerremand (referent)

Afbud: Torben Bagh, Torben Schultz Jensen, , 

Fraværende: Morten Knudsen, Regner Hansen.

1. Velkomst. 

Skovrider H. J. Vinther bød velkommen

2. Referat fra mødet 30.8 2012. Omtaltes kort, ingen bemærkninger.

3. Orientering om strukturændringer i NST. 

Skovrider Henrik J. Vinther fortalte om at strukturændringen i NST betød at 

almindelige vildtforvaltningsopgaver er overgået til Søhøjlandet fra i år. Forslag til 

Finanslov er netop offentliggjort og en pulje på 800 mil. skal bruges på grønne 

tiltag i flere ministerier, men HJV håbede at skovrejsningen vil blive tilgodeset.

HJV fortalte  lidt om arbejdet på enheden med en ny driftsplan for de kommende 

15 år, driftsplanen udstikker de overordnede  retningslinjer for hugst og 

arealanvendelsen i øvrigt på enheden i planperioden.

4. Orientering fra Danmarks Jægerforbund/Dansk Land – og 

Strandjagt.
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Gunnar Bennedsen redegjorde for at der i øjeblikket var mange møder i DJ regis, 

herunder oplægget til nye jagt- og fredningstider, som står for at skulle behandles 

på næste møde i vildtforvaltningsrådet. Ligeledes håbede GB at implementering af 

den nye jagtprøve ville give lokale foreninger mulighed for at få en god tilknytning 

til de nye jagttegnsløsere, således at nye jægere naturligt fandt et tilhørsforhold til 

den lokale forening.

DJ har overvejelser om et nyt domicil der forventes en afklaring og offentliggørelse 

i den kommende måned.

Per Knudsen og G B omtalte tiltagene omkring regulering af råger og andre arter i 

byområder i samarbejde med kommunerne og at tilladelserne til regulering i år var 

lidt længe om at blive givet fra NST. 

5. Orientering om Vildtforvaltning.

H. J. Vinther og Peter Bjerremand. I år er der er afholdt jagtprøver på vegne af 

Søhøjlandet, såvel i dette forår som de kommende prøver i efteråret. Med 

indførelsen af den nye jagtprøve i 14 forventes Søhøjlandet at overtage 

jagtprøverne også i dette område, men der er p.t. ikke faslagt hvor og hvor mange 

baner der skal benyttes fremover.

De opgaver der forbliver på alle enheder er: 

Konkret håndtering af invasive arter og lignende konkret regulering. 

Håndtering af strandede havpattedyr og oliefugle.

Lokalefora: Jægerforum, DOF m.v.

Jagtadministration på enheden. ( hvilket ikke er en vildtforvaltningsopgave )

6. Repræsentationsjagter.

NST Trekantsområdet inviterer som hidtil en jagtforeningsrepræsentant hvert 

andet år til at deltage i en repræsentationsjagt på enheden. Repræsentanter for 

jagtforeninger udgør således godt og vel halvdelen af gæsterne på 

repræsentationsjagterne. Der er sendes invitationer ud til de respektive formænd 

for den halvdel af jagtforeningerne der står for tur i år i løbet af de næste 14 dage.

Der afholdes to uddannelsesjagter for jægere der har bestået prøven i dette forår, 

en i Frederikshåb og en i Sdr. Stenderup skovene. Udvælgelsen er lodtrækning, d v 

s hurtigst tilmeldte.

EVT. 

Ingen bemærkninger

28. 8. 2013.

Med venlig hilsen

Peter Bjerremand 

72 54 35 95 

PET@nst.dk x
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