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Afbud fra Michael Tezlaff og Erik Andersen. 

 

 

1. Møde med to repræsentanter fra ”Jysk jæger- og landbrugslav” – Thorkild Balleby og Klaus 
Frimor. 
Efter en længere snak/debat om markskader, nuværende jagttider, jagtmuligheder, hjortevildtgruppernes 
arbejdsopgaver m.v., hvor der blev udvekslet synspunkter, var der enighed om at en generel opfordring til 
jægerne om at samarbejde om jagten på kron- og dåvildt over skel.   
 
2. Godkendelse af referat fra seneste møde – referat vedhæftet. 
OK 
 
3. Siden sidst. 
Ikke de store ting, udover lidt fra den netop startede jagtsæson. 
 
4. Planlægning af fællesmøde i Mejdal. 
Enighed om at, det efter en pause på godt to år – seneste Mejdal-møde afholdt 29. marts 2012 – var det tid 
til at genoptage traditionen i efteråret 2014. Drøftelse af emner og indlægsholdere på årets møde. Det blev 
aftalt at der holdes et planlægningsmøde når vi nærmer os mødet. 
 

5. Fremtidig forvaltning. 
En kort snak omkring overordnet forvaltning af de vestjyske hjortevildtbestande – nu og i fremtiden. 

 
6. Regulering af kalve. 
En drøftelse af regulering af kronkalve – omfang, effekt, etik samt fordele og ulemper. Mange melder 
tilbage med god effekt i forhold til forebyggelse af markskader. 
 

7. Dåvildt omkring Ørre – bestanden og markskaderne vokser. 
KW: dåvildtbestanden omkring Ørre vokser, og giver anledning til markskader af et vist omfang. Kan 

regulering være en mulighed? HGV vil løbende følge udviklingen i bestanden.   

 

8. Stor kronvildtbestand = store udfordringer for landbruget. 
KW hører flere beklage sig over store kronvildtbestande, der giver store udfordringer med markskader. 

Fællesjagterne, som blev afholdt i 2013 på og omkring Ovstrup Hede, er et godt eksempel på en metode, 

der tager dyr ud af bestanden, og giver et samarbejde omkring bestanden lokalt. 

 

9. Eventuelt. 
Der arbejdes på at arrangere et møde med Hjortevildtgruppe Midtjylland, hvor forvaltningen m.v. kan 

drøftes. 

 


