Referat af møde i Jægerforum
NST Blåvandshuk, onsdag d. 7/10 kl. 19,30
Tilstede: Bjarne Christensen, Erik Nielsen, Hans Jørgen Dahl, Hans Peter
Nielsen, Ingolf Knudsen, Ole Lembcke Pedersen, Peter Schmidt Nielsen,
Svend Poulsen, Verner Thomsen, Henrik Hedegaard, Søren Rask Jessen
(SRJ) og Karsten Lund Platz (KARLP)
Afbud: Jan Holm
1) Velkomst
2) Nyjægerjagter 2015-16
KARLP informerede om NST’s nye koncept for nyjægerjagter,
herunder tilmelding på MitJagtteg.dk. Man kan tilmelde sig én
nyjægerjagt såfremt man i 2015 har bestået jagtprøven og
haglskydeprøven. Der kan frit vælges mellem jagter over hele
landet.
NST BLH skal i denne sæson afholde 1-2 nyjægerjagter, og de
placeres i Nr. Nebel Skov. Der var opbakning fra forummet til det
ny koncept.
3) Invitationsjagter med hagl 2015-16
Grundet evt. forøgelse af nyjægerjagter vil antallet af hagljagter for
jagtforeninger blive reduceret tilsvarende. Derfor planlægges kun 2
jagter, men der er mulighed for en 3. såfremt den sidste nyjægerjagt
ikke skal afholdes.
SRJ fortalte om invitationspraksis samt fordelingsprincipper.
Forummet stillede forslag om at der inviteres 2 medlemmer fra
hver forening lidt sjældnere, fremfor 1 medlem lidt oftere. Forslaget
blev vedtaget, og derfor inviteres med virkning fra i år 2 deltagere
fra de udvalgte foreninger.
4) Invitationsjagter med riffel 2015-16
KARLP redegjorde for invitationspraksis på riffeljagterne, hvor
enheden tilstræber at invitere ca. halvdelen af deltagerne fra de
lokale jagtforeninger til alle jagter i Vejers. Der er i år planlagt 4
jagter i Vejers (2 i syd og 2 i nord), samt reserveret 1 dato i januar,
såfremt det skulle blive nødvendigt med en ekstra jagt. Som noget
nyt drives kun én såt på hver jagt, og denne såt besættes i 3 timer,
typisk fra 9-12. Der jages desuden kun i enten nord eller syd på
samme dag.
5) Evt.
KARLP efterlyste forummets holdning til at enheden fortsætter
arbejdet med at opkøbe jord v. Lønborg Hede som et projekt
finansieret af jagttegnsmidler. De evt. opkøbte arealer skal stilles til
rådighed for områdets jagtforeninger, sådan at de har adgang til
arealer for hundetræning, nyjægerjagter mm. Forummet gav til
godkendelse til at fortsætte projektet.

KARLP redegjorde for procedurer for jagtprøver, og noterede
forummets forslag om mere fleksible muligheder for at aflægge
jagtprøve.
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