Referat Jægerråd 23/10 2019

1. Dagsorden godkendes
2. Referat godkendes med bemærkning om at der er fremgang på nogle skydebaner.
3. Oplæg om den foreslåede nye struktur i DJ Ved Morten Kjær og efterfølgende diskussion:
Hvorfor ændre strukturen? Fordi den ikke forholder sig til fremtidens behov.
Vi skal søge samarbejde med de andre grønne NGO’er
Omfavning af de ikke geografiske jagtfællesskaber.
De 5 arketyper. Det er kun 5’eren vi er attraktive overfor lige nu.
De enkelte led forklares.
Strukturen er ikke økonomisk tænkt.
Alle juridiske og økonomiske detaljer ligger nu som HB’s ansvar. Strukturudvalget nedlægges pr.
30/10 2019.10.23
Da der er 6 måneder hvori der afholdes generalforsamlinger, er der et problem med nogle af
valgene.
4. Formandsmøde Dalum: ideer videregivet til Arthur.
5. Mårhund: Der er mange forespørgsler på mårhunderegulering. Der foregår en hel masse med DJ,
Miljøstyrelsen osv.
I Aarhus kommune er det frivillige grupper. Der skydes mange mårhunde i kommunen nu. Stig
fortæller om hvordan man kan gøre reguleringen nemt:
4 år. Første to år er det indvandring og pardannelse med områder hvor de får fred. Så går det
amok med formeringen.
Punkt 1. Gør det enkelt. Lav baitpladser nemme at komme til. Løv prøve bait i 14 dage. Er der ikke
mårhund så flyt pladsen 100-200 meter. Ost og hundepiller er fortrukne bait, da det giver færre
andre rovdyr. Først kommer de sent, men med fortsat fodring af ost kan man få dem ind så man
kan skyde dem inden for normal menneske vågentid. Hvis man ikke kan komme på baitpladsen
hver dag kan man hænge ost op i hønsenet i en højde hvor mårhunden lige kan nå den, men ikke
tage den. Så kan man holde den til lidt. Brug kun lidt ost. Maks 150-200 gram ost eller en god
håndfuld hundepiller. De er ret ligeglade med biler, så baitpladser der er tæt på parkering kan gøre
det nemt. Nogle har haft held med en haglbøsse og kraftig pandelampe på åben mark og bare gå
dem op og skyde dem. De går efter fødevare med højt fedtindhold. Kom op og sid i en stige
komfortabelt. Og ryd al væk der forstyrrer dit udsyn. De kommer ofte i par. Skyd den der er mindst
modig. Det er ofte tæven. Hannen vil vende tilbage til en død tæve inden for 30 min. Så du kan
skyde 2 på den måde. 30-50 meter er god afstand. Terrænforskel er godt. De kan godt lide dale og
ledelinjer i landskabet. Det skal som sagt være nemt. 2-3 minutter fra bilen er godt.
6. Jægerråds årsmøde Kragelund 22. januar 2020 klokken 19. Foredragsholde dkwai? (foreløbig aftale)
Jægerrådets indstillinger Dan Lillebæk, Michael Filtenborg, Lars Pank, Helle Hansen, Gert
Bendtesen, Michael (Skødstrup jagtforening) og Ole Nørskov.
7. Nyjæger koordinater og sekretær vælges ved konstituering.
8. kommunal jagt. Der er skudt en rå i Lisbjerg skov. Nye arealer skal findes. Det kommer ikke længere
end embedsmændene. Så nu går vi videre og vi har selv fundet arealer der kunne være oplagte.
Forsamlingen godkender satsningen med at gå til politikere.
9. Krondyrforvaltning. Der er møde 29/10. Arealkrav er på tale 1 hjort på alt op til 99 hektar. Og så
ledes i trin. Forslaget er uden om DJ. Thomas er med og lytter til stemningen.

10. FOF: FoF vil gerne tilbyde flere kurser for mænd… Jagttegn, knivlavning osv. DJ kan godt se ide i
samarbejde. Det er foreningen der skal stille folk. Disse folk får løn. Foreningerne kan også selv
stille lokaler osv. så man kan holde på folk. Indstillingen er at det er et fint initiativ, men at vi ikke
har ressourcerne til at iværksætte dette.
11. Foodfestivel 7. september 2019. Der blev parteret kronvildt, lavet på bål til smagsprøver,
hornblæsning og interessen var stor. Det var god reklame for jagten. Der kommer nok en
forespørgsel i år og vi synes det er et godt initiativ.
12. Grønne råd: De har været på udflugt til Marselisborg for at se på det der skal blive til vildskov. De
har set på hvordan man hæver vandstanden. Altså hydrologi. Man har kikket på skovdriften og på
at lade de store stammer stående i 8-10 meters højde.
13. Friluftsrådet: Valg til friluftsrådet. Vi blev kuppet. Der skal undersøges hvad valgproceduren er. Der
bliver undersøgt hvornår mødet er. Det står på deres hjemmeside.
14. Jagt hos skov- og naturstyrelsen. 3 pladser i True skov 12 december og 3 pladser ved Anebjerg/
Østerskoven/høgdal den 14. januar. True: Arthur, Kristian og Thomas. Anebjerg: Michael
Filtenborg, Lars Pank og Kim Mikkelsen. Reserver: Dan, Anders (kun 12), Jakob (kun til 12).
Navn, adresse, tlf, Email og Jagtforening.

Til Arthur: Michael Filtenborg, Solsortevej 14, 8382 Hinnerup, tlf: 50450229,
Michael.filtenborg1@gmail.com. Jysk Akademisk jagtforening.

