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Referat af møde i NST Sønderjyllands jægerforum d. 18. sept. 2015.   
Deltagere: DLS: Tue Lorenzen, DLS: Erik Clausen, DJ: Børge Matthisen DJ Erik Krag,  
DJ: Jan Rosendahl, DJ: Erik Nicolaysen, DJ: Henning Carlsson, DJ: Lars Mikkelsen, DJ: CE. Thye,  
NST Inge Gillesberg, NST Klaus Sloth 
Fraværende: Flemming Nielsen, Lars Kristensen samt Lars Hornbæk 

 
Dagsorden: 

 
1. Velkomst. 
2. Naturstyrelsens ny jagtpolitik, incl. rammer for invitationer / deltagere. 
3. Bevægelsesjagt på kronvildt, betaling på NST’s arealer i Sønderjylland (Erik Clausen) 
4. Planlagte jagter i efteråret/vinter. 
5. Mårhundeprojektet. 
6. Status for tilplantningen efter stormene i 2013. 
7. Næste møde. 
8. Eventuelt 

 
Ad 1.  
Nyt medlem af jægerforum, Tue Lorenzen blev budt velkommen. Tue erstatter Arne Gregersen. 
 
Ad 2.  
Naturstyrelsen nye jagtpolitik er godkendt af den ny minister, Eva Kjær Hansen. Den ny jagtpolitik er i store 
træk en revision af den tidligere jagtpolitik fra 1993. 
Inge Gillesberg gennemgik den ny jagtpolitik. 
Af større ændringer er specielt nye retningslinjer for invitationer. Det skal tilstræbes at deltagerkredsen på 
enhedens invitationsjagter kommer til at udgør ca. 50% fra jagtforeninger, ca. 25% personer som er involveret 
i partnerskaber med NST, lodsejere og naboer til NST’s arealer, samt ca. 25% der er medlemmer af bruger-
råd, jægerfora samt andre frivillige hjælpere. 
Antallet af nyjægerjagter hæves også. Målet er at der samlet vil blive tilbudt 2000 pladser på NST jagter til nye 
jægere. Det betyder at antallet af nyjægerjagter her på enheden hæves fra de nuværende 2 stk. årligt til 3-4 
stk. årligt.   
Den ny invitationspraksis vil alt andet lige, sætte nye krav til hvilke personer foreningerne vil lade sig repræ-
sentere med, på de enkelte jagter. Her tænkes specielt på sikkerhed, takt og tone samt jagtlige kundskaber.      
 

 
 
Ad 3.  
Der er p.t. ingen udmeldinger om betalingsjagter på NSt’s arealer. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe i 
løbet af efteråret som vi arbejde med området.   
 
Ad 4. 
Der er planlagt følgende jagter:  
3-4 jagter for nye jægere,  
8 Invitationsjagter med riffel,  
Liste over jagterne blev uddelt. 
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Ad 5. 
Chr. Thye orienterede om mårhundeprojektet. Den primære målsætning, med ingen ynglende mårhunde efter 
2015, bliver desværre ikke opfyldt. Status er at der er væsentligt flere indberetninger om mårhund (incl. hval-
pe) nu end blot for et år siden. 
 
Ad 6. 
Der var ca. 470 ha. der skal tilplantes efter de 2 storme i 2013. P.t. er ca. 165 ha. plantet, og yderligere 50 ha. 
forventes tilplantet i efteråret. De resterende arealer er planlagt tilplantet i 2016.  
   
Ad 7. 
Næste møde i jægerforaet er aftalt til den 15. september 2016. 
 
Ad 8. 
Der har ”kun” været 2 observationer at vildsvin i 2015. I februar blev der set et vildsvin ved Nybøl, og i maj 
blev der i bukkejagten set et i Hytterkobbel. Ellers har der været ro på vildsvinefronten. 


