Referat fra møde i Jægerfora på Naturstyrelsen Vestsjælland
Mødested:
Skovvej 51, 4330 Hvalsø
Mødetid: 17:00 – 18:00
Deltagere: Torben Møller-Nielsen, Marie-Louise-Achton-Lyng, Jens Peter Simonsen (JPS), Henrik Jørgensen
Afbud: Per-Ole Pedersen (Dansk Land og Strandjagt)
Referat:
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3.

4.
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6.

7.

8.

9.

Velkomst og præsentation.
Velkomst ved JPS herunder særlig velkommen til Torben som ny kredsformand.
Kort nyt ?
Orientering om ændret enhedsstruktur i NST, som træder i kraft 1. januar 2019, hvorefter NST Vestsjælland
fremover kommer til at hedde NST Midtsjælland, og får tilført arealer i syd fra NST Østsjælland.
Klosterskov Nord – status for jagttegnsprojektet.
Der er givet grønt lys til projektet, og sælger har indvilget. Herefter afventer alene formalia omkring købet.
Kort orientering om status, og mulighederne for anvendelsen blev drøftet.
Præsentation af styrelsens retningslinjer for jagt- og vildtforvaltning.
NST orienterede kort om rammerne for afholdelse af invitationsjagter og nyjægerjagter.
Naturstyrelsens praksis for afholdelse af invitationsjagter.
Det blev vendt hvorledes NST VSJ inviterer til disse. Der afholdes to invitationsjagter. Præcisering af datoer. Vi
modtager liste med deltagere, som vi så sende invitationer til. Vi modtager deltagerlister ca. 1. december. Kreds
6 og 7 har mulighed for at invitere 10 fra hver kreds med på hagljagten, og kan deltage med 2 hver på
riffeljagten. DLS kan stille med en mand på riffeljagten og på hagljagten.
Kort orientering om nyjæger jagter og buejagter for nye buetegnsindløsere.
Riffeljagt Bidstrup: 8. januar. Hagljagt Jyderup/Ulkerup 15. januar.
Nyjægerjagter – vi savner tilmeldinger?
NST orienterede om, at der er forbavsende få tilmeldinger på nuværende tidspunkt. Ser gerne at kredsene gør
yderligere opmærksom herpå. Deltagere på disse jagter plejer at være meget begejstrede, så årsagen skyldes
formodentlig at tiden fra udlevering af folder til tilmelding måske er for lang? Fremadrettet forsøger vi at
orientere kredsene tidligere, så de kan orientere mere konkret ikke mindst til haglskydeprøverne.
Mink – fortsat et problem flere steder.
Dialog om problemets omfang, herunder mulig indsats. Kredsformændene gør opmærksom på muligheden for
at låne klapfælder af NST.
Mårhund – hvornår kommer den til Sjælland?
Orientering om fund af gentestet fækalier på Bornholm. På Sjælland endnu ingen bekræftede fund af mårhund
trods mange indmeldinger, som typisk er grævling eller kat.
Eventuelt.
Problemet med krybskytter i det midtsjællandske blev kort vendt, ligesom mulighederne for riffeljagter for nye
riffeltegnsindløsere blev vendt.

Venlig hilsen
Henrik Jørgensen
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