Kære medlem af Trøstrup-Korup Jagtforening

I april 2020 indgik din jagtforening et officielt samarbejde med De Grønne Jægere, som er det nye
bæredygtige jagtnetværk, hvor vi investerer i naturen og tilbyder billigt jagt på abonnement.

De Grønne Jægeres formål
De Grønne Jægere har til formål at opkøbe landbrugsjord med henblik på omlægning til vild natur. Tillige er
formålet, at medlemmerne har nem adgang til unikke jagt- og naturoplevelser igennem hele livet.
I praksis udleves formålet ved, at hvert medlem betaler kr. 300/md. Her går 50% til afholdelse af jagterne.
De resterende 50% går til opkøb af landbrugsjord, der omlægges til vild natur. Dermed stiger antallet af
jagt- og naturoplevelser igennem hele livet.
Læs mere om konceptet på www.grønjagt.dk

Skal du med på jagt i sæson 2020/21?
Via dit medlemskab i Trøstrup- Korup Jagtforening får du nu mulighed for et medlemskab af De Grønne
Jægere inden, at det bliver tilgængeligt for offentligheden om 3 uger.
Vi udvider netop nu antallet af medlemmer i vores jagtgruppe på Fyn fra 30 til 40 medlemmer til
jagtsæsonen 2020/21. Skal du have en af de 10 ledige pladser?
Du kender muligvis allerede Martin Bode eller undertegnede fra Trøstrup-Korup Jagtforening, som også er
blevet medlemmer af De Grønne Jægere.

Hvor meget går hvert medlem på jagt i 2020/21?
Du får 2 fællesjagter (ca. 10 jægere pr. jagt), hvor du kan vælge mellem 8 jagtdatoer i vores app.
Mulighed for et gåsetræk til de interesserede (forudsat gæssene trækker på jagtområdet).
Riffel- og buejagt til de interesserede. Her betaler vi i år et engangsbeløb på kr. 200 for hele året:
•

Bukkejagten: 2 jagter pr. medlem fordelt på 1 jagt i periode d. 16/5 – 15/6 og 1 jagt i periode d.
16/6 – 15/7. Der skydes max 2 bukke på vores jagtområde og max 1 pr. jæger. Først til mølle.

•

Dåvildtjagten: 2-3 jagter pr. medlem. Nærmere info tilgår. Indledningsvis er ikke begrænsning på
afskydningen.

Hvordan melder jeg mig ind i De Grønne Jægere?
Klik her - Bliv medlem – Først til mølle princippet.

Har du spørgsmål til konceptet kan du altid kontakte os via hjemmesiden www.grønjagt.dk eller skrive
direkte til os på groenjagt@gmail.com. Du kan også melde dig ind ved at skrive en e-mail.

Venlig hilsen
Kristian Hansen
Bestyrelsesformand
De Grønne Jægere

