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Afbud: Torben Schultz Jensen, Morten Knudsen.
1. Velkomst og introduktion.
Claus startede med at byde velkommen og beklage at Bent Haulrich ikke havde
modtaget en indkaldelse grundet en forkert emailadresse. Efter en kort
præsentation af mødedeltagerne, fortalte Inken kort om den nye organisering af
Naturstyrelsen der betyder en ret stor tilgang af medarbejdere til
Trekantsområdet. Naturstyrelsen bliver delt i to hvor den driftsmæssige del i
fremtiden skal arbejde ud fra kontoret i Randbøl. Derfor skal der bygges nye
lokaler, p-plads og nye kontorer til dette hvilket fremtiden helt klart vil blive
præget af.

2. Kommentarer til sidste referat.
Den afsluttende bemærkning i sidste referat rejste et spørgsmål omkring
overvejelser af Jægerforums fremtid på TRE. I forummet var der generel
tilslutning til at Jægerforum på TRE skal bestå i sin nuværende form. Inken og
Claus appelerede meget til at dette forum bliver mere aktivt og medvirker til at
forme vildt og jagtforvaltning på TRE og i området. Input er altid velkommende og
Enheden hører gerne hvad der rører sig i de lokale foreninger på de fælles
berøringsflader. I forummet var der generel enighed om at dette.

3. Orientering om ny jagtpolitik for NST.
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NST har i 2015 udarbejdet en ny jagtpolitik der både omhandler jagt-og
vildtforvaltning på Enhederne i NST samt medarbejderes deltagelse på jagt.
Jagtpolitikken blev gennemgået og gav anledning til diskussioner omkring
afholdelse af nyjægerjagter, afskydningspolitik, jagtudlejning og jagtinvitationer.
Punkt 4,5 og derfor medtaget under dette punkt. (jagtpolitikken er vedlagt
referatet)
Generelt er den nye Jagtpolitik på mange felter enslydende med den afløste men
især på punkterne omkring nyjægerjagter og jagtdeltagelse er den justeret.
NSt ønsker at opnummere antallet af nyjægerjagter på Styrelsen arealer til 80 på
landsplan. Da NST ønsker at fastholde jagttrykket på arealerne betyder dette at
antallet af ordinære jagter tilsvarende neddrosles. NST-TRE skal i fremtiden
afholde 4 nyjægerjagter . I 2015 er dette ikke muligt grundet ”flaskehalsproblemer”
omkring de obligatoriske haglskydeprøver og derfor afholdes der kun 2
nyjægerjagter i år. Gunnar Bennedsen og Per Knudsen fortalte om de gode
erfaringer man har i Kolding og Vejle Kommune med afholdelse af disse jagter.
Alle har generelt meget stor gavn af disse jagter og de nye jægere har lejlighed til at
lærer og stille spørgsmål til erfarne jægere under afslappede og ikke tidspressede
former.
NST-Tre afholder nyjægerjagt den 13 nov. 2015 og den 8 jan 2016 og i år foregår
tilmeldingen på nettet via Jagtportalen og alle nye jægere har 1½ år til at tilmelde
sig en sådan jagt, fra den dato hvor de har bestået skydeprøven.
Jagtdeltagelsen på Enhedens invitationsjagter tilstræbes at se ud som følger.
Lokale Jagtforeninger ca. 50 %, Partnerskaber, nabolodsejere m.m. ca. 25 % og
frivillige, medlemmer af brugerråd etc. Ca. 25 %. Ud over disse er de
schweisshundeførere, frivillige hundefolk, øvrige frivillige og ansatte fra Enheden.
I forbindelse med invitiationer som jo allerede er sent på vej efterspurgte Claus
lister over alle jagtforeninger i kommunerne og fra Land og Strandjagt.
Mødedeltagerne har dette præcent og lovede at sende lister på dette. (Vejle og
Fredericia har allerede fremsendt lister).
Claus arbejder i øjeblikket på at lave afskydningskvoter for alle Enhedens arealer
på over 200 ha. på hjortevildt. Dette affødte en debat om kronvildt og dåvildt i
området. Begge arter er i fremgang og har meget forskellige fredninger lokalt. Der
var stor enighed om at NST i jagtlejekontrakter og på egne jagter skal understøtte
de lokale hjortelaugs retningslinjer. Claus og Peter Bülow havde den 19/10 et møde
med hjortelauget omkring Randbøl Hede og her indgår Styrelsen også
fremadrettet i samarbejdet omkring forvaltningen af kronvildtbestanden i området
i det omfang det er foreneligt med NST´s jagtpolitik. Dette bevirker bla. i
jagtsæsonen 15/16 at NST deltager i nabojagt omkring Randbøl Hede i januar.
6. Jagtprøver.
Peter Bulow fortalte om årets jagtprøver på enheden og vedlagt er statistikken for
sæsonen. Dumpeprocenter på enheden ligge lige midt i landsgennemsnittet og
dette tyder på at niveauet er fint og godt i Trekantsområdet.
Gunnar Bennedsen fortalte om forløbet af sydeprøverne hos ham. Indtrykket fra
skydeprøverne er generelt godt men dog dumper der stadig en del. Meget få
dumper på våbenhåndtering, hvor det klare billede er det er nervøsitet og
manglende træning der gør udslaget ved ”duerne”. Lokalt er der stor forskel på
dumpeprocenten på de forskellige baner og dette kikker et udvalg i øjeblikket på.
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7. Orientering fra DJ og Dansk land-og strandjagt.
Gunnar Bennedsen fortalte om et minkprojekt som Kolding foreningen er blevet
involveret i. Det handler om minkfangst i Kolding-og Vester Nebel å-systemet.
Projektet er endnu ikke igangsat.
8 Hjortelaug.
Se under punkt 3.
Evt.
Afholdelse af rævejagter i foreningsregi på NST-arealer er stadigt et ønske fra
jagtforeningerne men Claus kunne oplyse at alle steder er denne tradition nedlagt
og at ræv kun bliver reguleret ud over vanlige jagter i reservater.
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