REFERAT
DANSKE HERREGÅRDSJÆGERE – BESTYRELSESMØDE m.m.
24. oktober 2016 telefonmøde
18:30 – 20:00 er sikkert færdigt før.
Ring 90 95 00 00 indtast kode 23 93 31 31
Møde indkaldt af: Kristian Stenkjær
Deltagere:

Morten Truelsen, Jacob Larsen, Kristian Stenkjær, Peter Bissø, Aleksander Terkelsen

Afbud: Paw Helms

Dagsorden

5

Velkommen. (Kristian)

6

Valg af ordstyrer og referent - JL er ordstyrer, MT er referent

7

Godkendelse af sidste mødereferat
Referatet er godkendt.

8

Orientering ved formand
1. Kontrolrapporter Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen.
KS informerede om status på kontrol af biotopplaner og import af vildtfugle.

2. Mærkningsordning (MO)
Bæredygtig jagt har indkaldt til et møde vedr. MO på Bavelse og Næsbyholm, med Baron Mogens
Holck, vores politik, i forhold til dette, skal besluttes. Se vedlagte bilag fra DJ.
Mødet på Bavelse/Næsbyholm blev ikke afholdt.
Dagsordnen er:
3. Vi skal have mere fri brug af udenlandske æg og kyllinger end nu beskrevet i MO.
Det er bestyrelsens klare holdning at æg og kyllinger skal produceres/opdrættes i DK.
Punktet kommer med på generalforsamlingen.
4. Vi skal have et mere frit plantevalg MO.
DJ har en klar holdning til at kravet om brug af hjemmehørende arter i MO skal bestå,
og bestyrelsen er enig i dette.
5. Løsning på gabes.
Bestyrelsen er bevidst om problemet, og arbejder videre med det.

9

Herregaardsjægernes politik I forhold til udsætningsdebatten som er starter,



Udsætning af fuglevildt
KS er fortrøstningsfuld mht udsætning i fremtiden.
Fælder ræv, krager/skader
Bestyrelsen vil prioritere at beholde muligheden for fangst af ræv fremfor skader
og krager.



Biotopplaner forslag til forbedring/forenkling?



Jagttid på fasanhøne.
Bestyrelsen ønsker ikke jagttiden på fasanhøner udvidet.

10 Forslag om en opfølgning på Lindenborg rapporten? Se den på den nye hjemmeside.
Kanstrup har givet tilbud på opgaven. Prisen er 25.000kr Forslaget tages med på
generalforsamlingen
11 .Tanker og ideer til andre lignende tiltag Herregaardsjægerne kunne arbejde med?
12 Generalforsamling 2016 i uge 10 eller 11
Generalforsamlingen forsøges afholdt d. 8/3 2017 i Jagtens Hus
13 Opstart af “regionale ERFA-grupper”
Det er tidligere besluttet at ERFA-gruppen skal være ”national” og ikke ”regional”. Det
mislykkedes i første omgang at afholde et ERFA-møde i 2016. Vi prøver at planlægge et møde
som kan annonceres på generalforsamlingen.

14 Ny hjemmeside, drøftelse.
Hvis man opdager ting der ikke virker som tiltænkt på hjemmesiden, så skal Nicholai Vigger
Knudsen gøres opmærksom på problemet omgående!
15 Eventuelt.

Elevudvalg, orientering.
1. Eventuelt nyt fra Peter
Intet væsentligt nyt
2. Optagelsesprøve hvor og hvornår skal den afholdes.
KS forsøger at arrangere prøven på Jagtens Hus d. 24/1
3. Orientering om tekst m.m. på hjemmesiden.

