Til medlemmer i foreningerne under Jægerrådene Læsø, Frederikshavn og Hjørring samt Dansk Land og
Strandjagt i Jægerforum Nord
Vi søger 4 nye riffeljægere til bevægelsesjagt i Råbjerg Mose den 9. januar 2021.
Baggrund:
Naturstyrelsen har gennem tiden opkøbt en række arealer i området Råbjerg Mose for blandt andet
jagttegnsmidler. Opkøbene er foretaget for blandt andet at genoprette mosen og sikre naturværdierne i
rimme-dobbe landskabet samt arbejde med en bæredygtig forvaltning af kronvildt.
I samarbejdet mellem Jægerforum og Naturstyrelsen arbejder vi også for at styrke mulighederne for
uddannelse af nye jægere og her får kendskab til vildtet, forskellige jagtformer og en bæredygtig
forvaltning af vildtet.
Den 9. januar 2021 afholder Jægerforum Nord i samarbejde med Naturstyrelsen og en række lodsejere i
Råbjerg Mose en fælles bevægelsesjagt på kronvildt, hvor vi blandt andet sætter fokus på formidling og
samarbejde.
Der skal bruges 4 riffelpladser som vi trækker lod om, så er du ny riffeljæger, har du mulighed for at være
med i en lodtrækning om pladserne. Når lodtrækningen er foretaget får de heldige riffelskytter tilsendt
parole og praktiske oplysninger. Der vil være høj fokus på sikkerhed, læring og en god jagt- og
naturoplevelse.
Jagten foregår i tidsrummet 10.00-12.30 hvor der efterfølgende evt. vil være parade og servering af et let
traktement. Jægerforum står for alt det praktiske på dagen og har aftalt at dette arbejde skal komme nye
riffeljægere til gode.
Hvis du vil være med i lodtrækningen gælder følgende kriterier:

1. Du skal være ny riffeljæger, dvs. din tilladelse til at gå på riffeljagt må ikke være over 3 år
gammel.

2. Du skal være medlem af en jagtforening under enten Læsø Jægerråd, (Læsø Kommune)
Frederikshavn Jægerråd, (Frederikshavn Kommune) Hjørring Jægerråd, (Hjørring Kommune) eller
Dansk Land og Strandjagt i de to kommuner.
3. Du skal kunne deltage den pågældende dato.
4. Hvis dette bliver en succes gentager vi det de følgende år, men man kan ikke vinde
lodtrækningen flere år i træk.
Ønsker du at deltage i lodtrækningen om en af de 4 pladser, skal du inden den 1. december indsende:
Navn, adresse, mailadresse og telefonnummer og forening.
Derudover skal du skrive et par linjer om dig selv og hvornår du fik riffeltegn.
Til: grethesnypost@gmail.com - Brug overskriften "Riffel Råbjerg Mose 2021"
Vinderne vil få direkte besked senest den 8. december.
Spørgsmål er velkomne
Med jægerhilsener fra JægerforumNord og arbejdsgruppen
Grethe Jakobsen, Mogens Sonne Hansen og Ernst Madsen
NB: COVID-19

Vi gør opmærksom på at arrangementet tilrettelægges efter de til enhver tid gældende retningslinjer for
Covid-19. Tilsiger disse retningslinjer at arrangementet skal aflyses, kan vi blive nødt til det.

