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1. Reguleringsjægerkorpset
Det er skovdistriktets opfattelse at reguleringsjægerkorpset kører godt og
stabilt, og herfra påskønnes det arbejde og den rådgivning der udføres for
de borgere der har problemer med vildtet generelt.
Skovdistriktet håber at kunne inddrage reguleringsjægerkorpset i den kampagne der starter primo 2007, og som forventes at komme til at køre i en
lang periode fremover. Den primære indsats vil blive omkring fældefangst.
Det er planlagt at der afholdes et internt opstartmøde den 5. oktober 2006.
Fælder m.v. forventes fremskaffet primo 2007, hvorefter det er planen, at
der afholdes et informationsmøde lokalt på skovdistriktet for interesserede
deltagere.

2. Skovdistriktets jagter 2006/2007
Deltagerkredsen giver udtryk for at jagterne i den foregående sæson (05/06)
har været spændende og at alt har fungeret fint. Hundested-Frederiksværk
og Torup Sogns Jagtforening beklager dog at de lokale rævejagter på Halsnæs (Grønnæsse – og Ullerup Skove) er ophørt.
Der opfordres til at man inden den kommende jagtsæsonen sørger for at få
prøvet skydefærdighederne af, og der gøres i den forbindelse opmærksom
på at flugtskydningsbanen er åben indtil den sidste lørdag i november. Opfordringen meddeles videre til jagttegnslærerne.
Planlægningen af distriktets jagter for den kommende sæson er i store træk
på plads, og der er planlagt følgende jagter for jagtforeningsmedlemmer og
nyjægere:
3. november 2006:

Hagljagt for jagtforeninger i Høbjerg – og Græsted-Aggebo Hegn, for de foreninger som sidste
år var i Tisvilde Hegn. Ca. 25 delt.

6. november 2006:

Hagljagt for jagtforeninger i Tisvilde Hegn, som
sidste år var i Græsted-Aggebo Hegn. Ca. 25
delt.

14. november 2006:

Trykjagt m. riffel i St. Dyrehave. Ca. 10 delt.

20. november 2006:

Nyjæger(tryk)jagt m. riffel i St. Dyrehave. Ca. 10
delt.

4. december 2006:

Nyjægerjagt m. hagl i Tisvilde Hegn og Grønnæsse Skov. Ca. 25 deltagere.

3. Formandsjagt / Jægerforamøde
Der var fremsat forslag om at der afholdes en formandsjagt, i tilknytning til
det kommende møde i skovdistriktets jægerforum.
Det blev foreslået, at et møde i jægerforum kunne afholdes i januar måned,
medens erfaringerne fra sæsonens jagter er i frisk erindring, og at mødet
indledes med en jagt for deltagerne i tidsrummet 9 – 14 (15) og at der herefter afholdes et møde i jægerforum.
Skovdistriktet vil overveje forslaget og herunder om det er muligt at indpasse i forhold til øvrige jagter m.v.
4. Skydetårne / hochsitse
Skovdistriktet har modtaget en række henvendelser om skydetårne og –
stiger der er opstillet i strid med gældende regler.
Ofte er der tale om at tårnet eller stigen er opstillet mindre end 130 meter fra
naboejendommen, hvilket giver anledning til en del misnøje naboerne imellem. Der opfordres til at man lokalt i jagtforeningerne er opmærksom på
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problemet og bidrager til at reglerne for opstilling af tårne og stiger overholdes.
5. Orientering fra Kronvildtgruppen for Nordsjælland
Ivan Møller (formand for kronvildtgruppen) orienterede om kronvildtgruppens arbejde og resultater. Opfordrer til at jægerne deltager i kronvildtgruppens tælling den 1. oktober.
Referater m.v. fra Kronvildtgruppens møder ligger på skovdistriktets hjemmeside – www.skovognatur.dk/frederiksborg.
6. Skovrejsning i Ny Hillerød Kommune
Planerne omkring skovrejsning i området mellem Hillerød og Skævinge blev
gennemgået af Niels Worm. Planerne indebærer at der på sigt plantes ny
statsskov på to større arealer på h.h.v. ca. 800 ha nord for Skævinge og ca.
400 ha syd-øst for Gørløse. Skovrejsningen sker i et samarbejde mellem
Skævinge og Hillerød kommuner, Københavns kommune/Københavns
Energi og Skov- og Naturstyrelsen.
7. Forslag til et større jagttegnsprojekt
Skovdistriktet erindrer om at det er muligt i et samarbejde mellem jægerforum og skovdistriktet, at søge midler til naturforvaltningsprojekter, der særligt kan gavne vildtet og dermed øge jagtmulighederne. Financieringen sker
via jagttegnsprovenuet og der er årligt afsat ca. 6,5 mill.
8. Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Jens Bjerregård gennemgik status for Nationalpark Kongernes Nordsjælland og omtalte lovforslaget, der var sendt ud med høringsfrist den 25. oktober 2006.
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