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Dagsorden
1) Velkomst v/NST
2) Enhedens invitationsjagter 2012 v/Ole Daugaard-Petersen
3) Jægerforums assistance ved planlægning og afholdelse af enhedens hagljagter
– erfaringerne fra 2012 v/Alle
4) Gensidig orientering om aktuelle emner v/Alle
5) Evt. herunder næste møde

1. Velkomst
ODP bød velkommen til de fremmødte. Naturstyrelsen sætter stor
pris på møderne i Jægerforum, der altid har været præget af en positiv og god stemning, og som bidrager til at understøtte en god og
levende dialog med jægerne i NST Blåvandshuk’s vildtforvaltningsområde.
2. Enhedens repræsentationsjagter 2012
ODP orienterede om jagterne.
Der havde været afholdt 1 hagljagt for nye jægere i Nr. Nebel skov,
hvor der var blevet nedlagt 2 harer og 1 sneppe i 18 skud. Der havde
ikke været anskydninger.
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For jagtforeningerne i enhedens vildtforvaltningsområde var der blevet afholdt 3 hagljagter.
Der var tale om 1 hagljagt mindre end de foregående år, fordi man
efter drøftelse i Jægerforum var blevet enige om, at det ikke var formålstjenligt at invitere på jagt på Lønborg Hede på grund af de pågående arbejder med naturplejeprojektet.
Den oprindeligt aftalte fordelingsnøgle til jagtforeningernes pladser på
hagljagterne havde, trods den ikke afholdte jagt på Lønborg Hede,
kunnet overholdes. Det havde været muligt, fordi enhedens stort set
ikke havde inviteret andre end jagtforeningerne.
Desuden var jagtforeninger, der ikke havde reageret på invitationen
sidste år, ikke blevet inviteret igen.
På jagterne var der i alt nedlagt 2 ræve, 3 stykker råvildt, 6 harer, 20
snepper og 3 fasaner.
Enheden havde afholdt 2 invitationsjagter i Vejers plantage, begge
riffeljagter. Som sædvanligt var der til jagterne bl.a. inviteret repræsentanter for jagtforeningerne og lokale hjortevildtlaug.
På de 2 jagter var i alt blevet nedlagt 30 stykker kronvildt.
3. Jægerforums assistance ved planlægning og afholdelse af
enhedens hagljagter – erfaringerne fra 2012 v/Alle
ODP indledte med at fortælle, at Jørgen Andersen, som ledede hagljagterne i 2012, havde været glad og tilfreds med samarbejdet om
afholdelse af jagterne, idet alt var forløbet programmæssigt og der
havde hersket en god og positiv stemning.
BC, SP og PSN havde også været tilfredse med samarbejdet, og der
var derfor enighed om at fortsætte samarbejdet om afholdelse af
hagljagterne i 2013 efter samme recept som i 2012.
4. Gensidig orientering om aktuelle emner.
JP orienterede om schweissarbejdet. Antallet af legitimerede
schweisshundeførere er på landsplan 179, som i 2012/13 i alt gennemførte 11.955 jagtrelaterede eftersøgninger samt 5.118 trafikrelaterede eftersøgninger.
I område 3 havde der været 848 eftersøgninger i bukkejagten samt
2.053 eftersøgninger i forbindelse med efterårets jagter og 570 efter-
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søgninger i forbindelse med påkørsler. I vort område af landet er der
en relativ stor procentdel eftersøgninger i forhold til antallet af nedlagte dyr. Det skyldes jo nok ikke, at vi skyder ringere end gennemsnittet, men snarere at jægerne i området i prisværdig høj grad rekvirerer
schweisshundeførerne, hvis der er tvivl om resultatet af et afgivet
skud.
VT spurgte til muligheden for gæstekort til Skjern Enge, det kunne
måske inspirere interesserede jægere til selv at købe kort. HJD oplyste, at Peter Nissen har 5 gæstekort til engene, der udlånes i begrænset omfang.
IK spurgte, om der var planer om at åbne yderligere op for jagtmuligheder på Naturstyrelsens arealer. ODP svarede, at Naturstyrelsen
inden for det sidste år har udbudt jagten på arealer, der hidtil ikke har
været udlejet. Der er ingen aktuelle planer om at tilbyde yderligere
gratis jagtmuligheder på styrelsens arealer.
PSN spurgte, om man kunne forestille sig udlejning af bukkejagt på
Naturstyrelsens arealer i kortere tidsrum som fx 3 dage eller en uge.
ODP svarede, at styrelsens nuværende udlejningspolitik går på enten
udlejning i form af selskabsjagter på dagbasis (kun på to af styrelsens
enheder) eller på arealudlejning af de samlede jagtmuligheder for 5
år ad gangen.
PSN orienterede om mårhundeprojektet samt sin funktion som mårhundereguleringsjæger. Både de involverede mårhundereguleringsjægere og deres hunde bliver bedre og bedre til opgaven, og
mulighederne for at følge gps-dyrenes færden giver et unik indblik i
dyrenes levevis, der kan drages nytte af i reguleringsøjemed.
IK orienterede om den nye struktur for jagtprøvelærernes tilmelding
af aspiranter, der sine steder har givet anledning misforståelser og
indkøringsproblemer. Men det skal nu nok komme til at virke. Efter
planen sker der mere omfattende ændringer af jagtprøven med virkning fra 2014.
5. Eventuelt, herunder næste møde
Det blev besluttet at tage en tur til Lønborg Hede for at se hvordan
LIFE-projektet er skredet frem. ODP indkalder til mødet. Næste ordinære møde holdes efter jagtsæsonens afslutning i vinteren 2014,
med mindre der opstår behov for at mødes forinden.

Ole Daugaard-Petersen
referent
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