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Ad. 1 Jens Peter havde været til møde i Kalø. Der blev orienteret om at der, i lighed med repræsentanter til 
Vildtforvaltningsrådet, skulle ske udpegning af repræsentanter til de regionale hjortevildtgrupper for den 
næste 4 års periode. Organisationerne har modtaget brev hvor de inden 15. marts skulle melde tilbage til 
SNS Blåvandshuk. 
Jens Peter oplyste at der havde været en sag vedr. uenighed om jagt/frivillig fredning af kronvildt i 
Silkeborgområdet. En lodsejer havde ikke ønsket at være med i en frivillig fredning, og havde angiveligt 
nedlagt kronvildt. Gruppen ser ikke et egentligt problem i sagen men Jens Peter opfordredes til at tage 
kontakt til parterne. 
 
Poul Arne kunne oplyse at det på Skærbæk var besluttet at begynde at nedlægge hjorte. Hjortene skal 
være 12’endere eller større. 
 
Niels Peter oplyste at kronvildt nu ses oftere.. Dåvildtet holder sig lidt mere skjult. Dåvildtet har nu også 
spredt sig til nord for Mossø 
 
Hans kunne fortælle at man er begyndt at se kronvildt i den sydlige del af regionen. Der er iværksat et 
mindre udsætningsprojekt af dåvildt i udkanten af regionens sydlige område.  
 
Steen kunne fortælle om resultatet af sæsonens jagter på SNS-arealer. Det vurderes, at bestandskurven er 
knækket efter afskydningen i den forgangne sæson (2009/10), hvor der er nedlagt 223 krondyr mod 119 i 
den tidligere sæson tilsammen i Gludsted, Nørlund, Hastrup og Palsgård . Efter afskydningen i den 
tidligere sæson (2008/09) var vurderingen, at afskydningen svarede til bestandstilvæksten. Bestanden 
vurderes nu i forlængelse heraf at være nedadgående efter den markant forøgede afskydning i den 
forgangne jagtsæson.  
Målsætningen for den kommende jagtsæson er en yderligere reduktion af bestanden dog således, at der 
fortsat skal være en tilstrækkelig stor bestand, så der er gode oplevelsesmuligheder og der fortsat vil ske 
udvandring til omkringliggende private skove og naturarealer.  
Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland påregner derfor i den kommende jagtsæson opretholde en høj 
jagtintensitet, hvor afskydningen givet vil afspejle bestandskurven samtidig med, at jagtheldet vil 
formentlig ikke være lige så usædvanligt godt. Det betyder, at der forventes en mindre afskydning i den 
kommende jagtsæson end i den forgangne sæson. 
 
Hjortevildtgruppen tilsluttede sig SNS MJY’s vurderinger og plan, men gav samtidig udtryk for at 
bestanden ikke måtte bliv for lav til at kronvildtet kunne opleves og udvandring kunne ske. 
 
Steen kunne også oplyse at bekendtgørelsen om jagttider endnu ikke er underskrevet, og dermed kendes 
resultatet af gruppens foreslag endnu ikke.  
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Endelig havde der været en artikkel i De Bergske Blade hvoraf det fremgik at DN havde et ønske om en 
fremtidig bestandsstørrelse på 25.000 krondyr i Danmark. 
 
 

Ad. 2 Svend Erik var bekymret for konsekvenserne af den hårde vinter for hjortevildtet. Han oplever især 
kronvildtet ivrige søgen til udlagt foder og efterlyste i den forbindelse at statsskoven også bidrog ved at 
udlægge foder. 
 
Steen kunne oplyse at SNS Midtjylland ikke ”fodre” i ordets direkte forstand, men i stedet prøver at øge 
adgangen til den naturlige føde der findes i plantagerne. I denne vinter er der således skovet i 
løvtræstriber for at give adgang til knopper og skud, skovet ædelgran og skrabet sne på både græs og 
lyngarealer. Samtidig er der konstatere væsentlig mere skrælning end sædvanligt ligesom skud af 
rødgran tilsyneladende også udgør en større andel af kosten i år. 
 
Risikoen ved fodring blev diskuteret. Steen oplyste at det fra veterinær side fremhæves at hjortevildtets 
maver ændre sig med årstiderne, så de er tilpasset det naturligt tilgængelige foder. Fodring med, i forhold 
til årstiden, ”højenergi” foder som roer, korn, wrap ect. kan, hvis det tilbydes pludseligt, betyde risiko for 
maveproblemer. Tilsvarende vil pludselig ophør med fodring også være risikabelt, fordi maverne ikke er 
omstillet til det grove og jævne foder, der er tilgængeligt i naturen. Svend Erik tvivlede på at fodring 
kunne være så risikabelt, men erkendte også at pludselige foderskift i en kvægbesætning kunne medføre 
øget dyrlægeregning. 
  
 

Ad. 3 Afrapporteringsskemaet blev gennemgået.  
 

Ad. 4 Jens Peter benyttede lejligheden til at sige tak for samarbejdet og tak for nu, for det tilfældes skyld at det 
ikke bliver de samme repræsentanter, der udpeges for næste periode. 
 
Næste møde blev fastlagt til 26. august 2010 

8. juli 2010 
SF 
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