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Referat af 15. møde i Jægerforum, Blåvandshuk
Onsdag den 29. februar 2012
Til stede var:
Danmarks Jægerforbund:
Bjarne Christensen (BC), Erik Nielsen (EN), Hans Jørgen Dahl (HJD), Jan Holm
Jensen (JHJ), John Pedersen (JP), Kristian Vang Andersen (KVA), Peter Schmidt
Nielsen (PSN), Verner Thomsen (VT)
Dansk Land- og Strandjagt
Svend Poulsen (SVP)
Naturstyrelsen:
Ole Knudsen (OKN), Jørgen Andersen (JA), Ole Daugaard-Petersen (ODP)
Forhindret var:
Hans Peter Nielsen, Ingolf Knudsen
Dagsorden
1) Velkomst v/NST
2) Status for jagttegnspengeprojekt Lønborg Hede, herunder af- eller bekræftelse
på fortsat opbakning til projektet fra Jægerforum v/Ole Knudsen
3) Enhedens invitationsjagter v/Jørgen Andersen
4) Bukkejagt for nye jægere v/Ole Daugaard-Petersen
5) Assistance til planlægning og afholdelse af enhedens hagljagter - drøftelse af
behov og muligheder v/Ole Daugaard-Petersen
6) Evt. herunder næste møde

1. Velkomst
ODP bød velkommen til de fremmødte i almindelighed og til de ny
medlemmer i særdeleshed, nemlig Erik Nielsen, Jan Holm Jensen og
Kristian Vang Andersen. De afløser henholdsvis Steffan Juister, Bjarne Hansted og Ejgil Eybye.
2. Status for jagttegnspengeprojekt Lønborg Hede, herunder afeller bekræftelse på fortsat opbakning til projektet fra Jægerforum
OKN orienterede om, at naboejendommen til Lønborg Hede var sat til
salg. Naturstyrelsen har afgivet et bud på ejendommen, men sælger
vil ikke afhænde ejendommen til den tilbudte pris.
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Det er sådan, at når staten erhverver ejendomme, skal Skat godkende købsprisen. I det konkrete tilfælde er den pris Skat vurderer ejendomme skal koste lavere, end hvad ejeren vil sælge til.
Ejendommen er imidlertid ikke solgt endnu, og Naturstyrelsen bad
derfor Jægerforum om fornyet mandat til at fortsætte bestræbelserne
på at erhverve arealet.
Problemstillingen drøftedes, og Jægerforum konkluderede, at man
fortsat bakker helhjertet op om at erhverve ejendommen idet man
gerne ser et jagttegnspengeprojekt etableret i regionen til glæde for
områdets jægere og natur. Ole Knudsen arbejder derfor videre med
sagen.
BC og PSN var inde på, at der måske også kunne være andre muligheder for et projekt, hvis Lønborg Hede projektet ikke skulle blive til
noget, fx arealet ved Rolfsø. Der var enighed om at holde øjnene åbne for andre mulige projekter, der kan komme regionens jægere og
natur til gode.
3. Enhedens invitationsjagter
JA tog sig af dette punkt og startede med at fortælle om hagljagterne
for nye jægere. Af alle, der bestod jagtprøven hos lokalenheden i
2011 tilmeldte i alt 25 nye jægere sig. Disse 25 jægere fik tilsendt en
jagtinvitation. 13 svarede ja tak, 3 nej tak og 9 svarede ikke. Jagten
blev således afholdt med 13 deltagende nye jægere.
Til de fire hagljagter for jagtforeningerne var udsendt invitationer til
jagtforeningsformændene til i alt 66 pladser. 59 takkede ja, 3 nej og 4
hørte vi ikke fra.
Udbyttet af de 5 hagljagter blev 2 stykker råvildt, 7 harer, 9 snepper
og 1 fasan. I alt 19 stykker vildt i 53 skud.
I Vejers plantage var der afholdt to invitationsjagter med i alt 60 gæster inkl. 19 fra jagtforeninger, kronvildtlaug og aktive i mårhundeprojektet. Udbyttet på de to jagter blev i alt 45 stykker kronvildt og 2 ræve.
Der var blevet afholdt tre betalingsjagter. I Kærgård deltog 48 jægere
som nedlagde 25 stykker kronvildt, 1 rå og 1 ræv. I Vrøgum deltog 36
jægere, som nedlagde 15 stykker kronvildt, og i Blåbjerg vest deltog
33 jægere som nedlagde 23 stykker kronvildt og 2 ræve.
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4. Bukkejagt for nye jægere
ODP fortalte, at Blåvandshuk i lighed med tidligere år i samarbejde
med Oksbøllejren havde inviteret 16 nye jægere på bukkejagt i 2011.
Der havde kun været 4 interesserede på ventelisten, så interessen
for arrangementet havde ikke været overvældende.
Oksbøllejren har meddelt, at man ikke længere ønsker at deltage i
arrangementet, men har planer om andre initiativer målrettet mod nye
jægere. Da lokalenheden ikke finder, at udbyttet af arrangementet
står i rimeligt forhold til de investerede resurser, vil arrangementet
ikke længere blive gennemført.
5. Assistance til planlægning og afholdelse af enhedens hagljagter - drøftelse af behov og muligheder
ODP fortalte, at de seneste nedskæringer i Naturstyrelsen betyder, at
resurserne til afholdelse af jagterne er blevet færre. Han bad I den
forbindelse Jægerforum om en tilkendegivelse af, om jægerne evt.
kunne tænkes at ville medvirke ved forberedelse og afholdelse af enhedens hagljagter, da alternativet er, at antallet af jagter I stedet bliver skåret ned.
Der var enighed I Jægerforum om at droppe jagterne på Lønborg
Hede indtil arbejderne I forbindelse med naturpleje projektet er afsluttet på arealet. Således vil der I den kommende jagtsæson blive afholdt 4 hagljagter fordelt med 2 i hvert af områderne Tangen og Nr.
Nebel Skov. Jagterne afholdes på hverdage.
Medlemmerne I Jægerforum gav udtryk for en klar positiv holdning til
at hjælpe med på jagterne. Der er I første omgang behov for et fast
hold á 5 mand til hvert af områderne Tangen og Nr. Nebel Skov.
Hvert hold består af 3 mand til afsætning af poster samt 2 hundeførere.
Det blev besluttet, at forslag til bemanding af disse to hold meddeles
Naturstyrelsen Blåvandshuk, som så træffer den endelige beslutning
om holdenes sammensætning.
Svend Poulsen påtog sig at foreslå bemanding til Tangen, mens Peter Schmidt Nielsen og Bjarne Christensen påtog sig at forslå bemanding til Nr. Nebel Skov.
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6. Evt. herunder næste møde
JP orienterede om schweissarbejdet I regionen. Antallet af eftersøgninger og kontrolsøg er stigende hvilket både afspejler en stigning I
bestandene af hjortevildt, samt at jægerne er bevidste om, at man
skal rekvirere en schweisshund, hvis man har mistanke om en anskydning.
Næste møde holdes på samme tid næste år, med mindre der opstår
behov for at mødes forinden.

Ole Daugaard-Petersen
referent
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