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Den 11. februar 2010, Skaføgaard Gods 

 
 

Til stede: 
Formand:   Lars Keiser (LK) 
Dansk Landbrug:   Laurits Hougaard (LH) 
Friluftsrådet:   Kirsten Jul (KJ) 
Danmarks Naturfredningsforening:  Gert Egebæk Sørensen (GES) 
Dansk Skovforening:   Erik Skriver (ES),  
Dansk Forening/Dansk Landbrug:  Claus Hefting (CH) 
Sekretær for gruppen:  Sandor H. Markus (SHM) 
 
 
 

Ad dagordenspunkt : 
 

1. Godkendelse af referat 
 
Ingen kommentar til referatet. 
 

2. Meddelelser fra: 
LK : Kæbeundersøgelserne – mere info til pressen. 
Der har været lidt skriveri om krybskytteri i de lokale Ugeblade, men der er ikke nok 
konkret at går videre med. 
Det nye hjortelaug for området Løvenholm og Fjeld er godt undervejs. Der blev holdt 
møde d. 12. Januar, hvor ca. 25 personer var fremmødt. 
Der er udarbejdet en ny solkalender for året 2010, hvor udgangspunktet er Kolind.  
Schweishundeførerne i området har en del ”dårlige” episoder” i denne jagtsæson, hvor 
der er fundet eller set dyr anskudt, men som ikke er eftersøgt på reel vis. 
 
Der har været afholdt møde i vildafværgegruppen, hvor planlægningen af markarbejdet i 
denne kommende sæson er blevet diskuteret. Der er kommet lidt flere arealer med. 
 
I projekt om opfølgningen på spidshjortefredningen er der lidt usikkerhed om 
sammensætningen af styregruppen ? SHM – forsøger at samle op på det! 
 
SHM: Tilladelsen, der blev givet i starten af året til regulering af kronvildt udenfor 
almindelig skydetid gav anledning til lidt snak pga. den tidligere forsøgsordning til 
regulering nu er gjort permanent i den nye vildtskadebekendtgørelse. SNS, Kronjylland 
stiller fremover det vilkår i tilladelserne at ansøger skal informere naboer om den opnåede 
tilladelse. Derudover informere SNS også formanden i hjortvildtgruppen om den udstedte 
tilladelse. 
 
Diskussion om den ny vildtskadebekendtgørelse – den fremsendes til medlemmerne. 
 
KJ : Orientering om status omkring nationalpark Mols Bjerge bl.a. om hendes udpegning til 
bestyrelsen. 
 

3. Forårstælling: 
 
LK: Tællingen bør gennemføres tidligere end sidste år (15/4) eventuelt sidst i marts – 
forslag om d. 8. April. Optællingen bør være lige som sidste år – måske med lidt flere 
optællere i de enkelte områder. Tællingen aftales nærmer på mødet i marts. 
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4. Jagttider: 
 
SHM: Bekendtgørelsen om jagttider er endnu ikke sendt i høring, men 
Vildtforvaltningsrådet har fremsendt deres forslag til ministeren. 
 
LH:  fremlage et forslag fra landbruget om udvidelse af den daglige jagttid, således det 
bliver muligt at drive jagt før solopgang og efter solnedgang. Forslaget blev ”let” diskuteret 
og ES mente godt at skovbruget kunne være med en del af vejen - værktøjerne er 
interessante – men det vil kræver en længere snak. LH - forslaget kan evt. indarbejdes i 
afrapporteringen. 
 
Konklusion: drøftelserne fortsætter på mødet i marts. Derudover indsamler SHM 
vildtudbyttetallene fra DMU, Kalø. 
 

5. Afrapportering:  
 
LK : Afrapporter bidrag til SHM senest d. 8/3, der derefter bearbejder bidragene og sender 
udkast til gruppen d. 17/3. 

 
Næste møde er d. 25. marts på Skaføgaard 


