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 Dagsorden 

 1. Godkendelse af referat fra 3.3.2016. 

 2. Årsmødet i Vingsted for de regionale hjortevildtgrupper 26.4.2016 

 3. Ekskursion til Fyn for de regionale hjortevildtgrupper 8.-9.09.2016 

 4. Kontakter med laug, private hjortebestande og JKF’er 

 5. Krondyrforvaltningens fremtid i Region Midtjylland, Forsøgsordning 

 6. Afskydning kommende sæson 

Øget afskydning hind og kalv? 

Fællesjagter? 

 7. Markskadeproblematikken/reguleringstilladelser 

 8. Evt. møder 2016/2017? 

 9. Næste møde 

  Evt. 

 

   

   

   

   

Ad. 1 Der var ingen bemærkninger til referatet.  

 

Ad. 2 Årsmødet blev i år holdt på Vingstedcentret. Mødets hovedpunkt var de kommende jagttider og Sv. 

Bichels fremlæggelse af det Nationale forslag med efterfølgende diskussion. 

 

Ad. 3 John og Sv. Erik deltog. 

Der var ros i arrangementet. På ekskursionen der besøgt et par ejendomme og deres dåvildtforvaltning 

blev præsenteret. Man her oplevet en kraftig vækst i bestanden, og det medførte generel diskussion om 

forvaltningen. Bl.a. var der en oplevelse af en stor konkurrence i forhold til råvildtet på bekostning af 

råvildtbestanden. 

 

Ad. 4 Hans orienterede om møderne med Jægerrådene og de store kronvildtaktører i regionen. Desuden har 

Hans deltaget i flere lokale kronvildtmøder rundt i regionen. 

 

Ad. 5 Hans oplyste at Den Nationale Hjortevildtgruppe(DNHG) har revideret deres udspil, og har derfor åbnet 

for muligheden for lokale forsøgsordninger. 

Der er i gruppen opbakning til en forsøgsordning baseret på regionens oprindelige lokale forslag. Der er 

accept af at jagttiden for hjorten evt. kan afkortes til 31/12.(?? dette har jeg noteret, men det giver ikke 

mening hvis hjortejagten indstilles til 1/9 – 15/12 ?? er der nogen der kan huske at have fremført 

noget med 31/12?) 

 

Poul Arne satte spørgsmålstegn ved financieringen at en evt. forsøgsordnings ”målen og vejen”? 

Samtidig finder Poul Arne kravet om indsamling af data fra mindst 75% af de nedlagte dyr for 

urealistisk højt. 
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Ad. 6 Bestanden er stadig for stor og der er behov for reduktion. Gruppen opfordrer til at der afholdes 

fællesjagter hvor flere ejendomme slutter sig sammen. 

 

Poul Arne peger på at problemet med manglende afskydning af hinder og kalv, kan skyldes vanskelighed 

ved afsætning af enkeltdyr. Poul Arne spørger om en differentiering af kødpriser kunne være en løsning? 

Det kunne være en meget høj kg. pris på hind og kalv og en meget lav for hjort? 

 

Ad. 7 Der havde været relativ stille omkring markskader. Antageligt fordi administrationen af 

reguleringstilladelser er overgået til NST, Blåvandshuk, og kendskabet til muligheden for 

reguleringstilladelse er blevet mere udbredt. 

Sv. Erik oplyste at han aldrig har haft så store som i år. Naboerne hegner og det øger dermed trykket hos 

de der ikke har hegnet. 

 

Ad. 8 Hvis en forsøgsordning går igennem kan et orienteringsmøde blive aktuelt. 

DNHG forventes at stå for evt. formidling af national ordning, hvis det bliver udfaldet, 

 

Ad. 9 Næste møde aftaltes til onsdag d. 22/2  - 2017 kl. 18.00 

 

Ad. 10 Under eventuelt blev det foreslået at der laves et exelark med gruppens medlemmer m. navne, adresser 

og foto(Niels Peter og John har fremsendt foto, øvrige må gerne gøre det) 

Ad. 10  

Ad. 11  

Ad 12  

Ad. 13  

Ad. 14  

9. november 2016 

SF     


