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Distriktets jagtadministration
Under dette punkt blev der efterlyst arrangementer hvor skovdistriktet orienterer om sin kronvildtforvaltning i
lighed med mødet i Vejers for et par år siden. Distriktet er altid parat til at orientere om sin jagtadministration
og vil gerne i dialog med omverdenen herom. Åbenhed er vigtig og derfor kan man på distriktets hjemmeside
bl.a. se kvoter og afskydningstal for Krondyrreservatet.
Et større offentligt møde om kronvildtforvaltning bør afvente færdiggørelsen af handlingsplanen. Distriktet
kommer meget gerne ud og fortæller om kronvildtforvaltning i jagtforeningerne – det er bare at ringe og aftale
en aften.
Distriktets invitationspraksis
Det blev aftalt, at
DJ region 7 sender distriktet en oversigt over regionens jagtforeninger i distriktets skovlovkreds som er
sammenlignelig med oversigten fra region 3
Dansk Land og Strandjagt sender en opgørelse over hvor mange medlemmer der er i hver af foreningens
afdelinger i skovlovkredsen.
På baggrund heraf udsender distriktet forslag til, hvordan jagtforeningerne fremover kan tilgodeses med
jagtinvitationer.
Forslag til projekter finansieret af jagttegnsprovenuet
Det blev besluttet at distriktet kontakter forsvaret for at undersøge mulighederne for projektet ved Ho Bugt.
Næste møde
Der indkaldes til møde i februar. Her evalueres den forgangne jagtsæson, og der er bedre tid til at forberede
forslag til projekter.
Udsendelsesliste vedlagt. Medlemmer af Jægerforum bedes meddele distriktet evt. ændringer.
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