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Deltagere: 
 
 

fraværende: 
 

Sekretær: 

Jens Peter Lübker, Danmarks Jægerforbund, Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og 
Dansk Landbrug, Sv. Erik Pedersen, Dansk Landbrug, Poul Arne Madsen, Dansk Skovforening og Hans 
Søndergaard, Danmarks Naturfredningsforening  
Ole Bøgh Vinter, Friluftsrådet 
 
SNS Midtjylland. 
 

 Dagsorden 
 1. Referat sidste møde 
 2. Siden sidst 
 3. Afskydning 2009/10 
 4. Markskadeproblematiken/reguleringstilladelser 
 5. Regionale jagttider, Forslaget’s videre skæbne( Hjortevildtgruppen VF’s forslag vedhæftet mail) 
 6. Næste møde 
  Evt. 
   

Ad. 1 Referat godkendes, dog med bemærkning om sen udsendelse 
 

Ad. 2 Jens Peter havde deltaget i møder i en hjortevildtslaugene: Rørbæk Sø og Lindballe/Åst. Sidstnævnte er 
delvist beliggende i den sydjyske hjortevildtgruppes område.  
Desuden havde der været et åbent møde på Pårup Kro som reaktion på hjortevildtgruppernes forslag til 
jagttidsændringer m.m. Der udtryktes utilfredshed i form af at man ikke følte at organisationernes 
bagland var blevet hørt/orienteret. Især fra jægerne blev der utilfredshed med forslaget, idet mange følte 
det vil være uetisk at nedlægge en hind i februar. 
De fremmødte deltagere mente stadig at forvaltningen af hjortevildtet skulle klares af frivillighedens vej, 
mens formændene fra hjortevildtgrupperne Sydjylland, Vestjylland og Midtjylland sammenstemmende 
gav udtryk for at firvillighed foreløbig havde givet for små resultater, og såfremt der skulle nås resultater 
inden for den givne tidshorisont måtte der lovgivning til. 
Endelig havde der været 2 møder på Kalø. Et for hjortevildtgrupperne og et med deltagere fra de 
hjortelaug der pt. er etableret. 
 
Poul Arne oplyste at der på St. Hjøllund var afholdt et nabomøde, hvor Mads Flintrup, Danmarks 
Jægerforbund, havde et indlæg om afskydning og schweissarbejde. En optælling af afskydningen i St. 
Hjøllund samt på der repræsenterede naboarealer mod N, Ø og S resulterede i 57 stk. kronvildt. Der ses 
jævnlig dåvildt ligesom sika er begyndt at forekomme. 
 
Niels Peter oplyste at der havde været forsøg på at etablere et hjortelaug i området omkring Salten 
Langsø. Det foreløbige resultat blev at man, i det mindste på de større ejendomme, ville tilstræbe en 
afskydning af fortrinsvis kalve samt store hjorte. 
 

Ad. 3 Jens Peter spurgte til afskydningen i Gludsted – og Hastrup plantager i den kommende sæson. SNS 
Midtjylland kunne oplyse, at da der mere permanent er begyndt at stå et større antal krondyr i Hastrup 
hele året, vil det i år blive forsøgt med en bevægelsesjagt på kronvildt. I Gludsted vil det blive tilstræbt at 
nå en lidt højere afskydning end sidste år. Der regnes som udgangspunkt med samme antal jagter. 
 

Ad. 4 Markskadeniveauet er, set ud fra antallet af henvendelser, som sidste år. Om selve skadesomfanget er 
større eller mindre er mere usikkert, men flere naboer har meddelt at regulering af kalv har virket og 
problemerne er mindsket. 
Der et pt. udstedt 40 tilladelser i SNS Midtjyllands område fordelt på 28 i den Midtjyske 
Hjortevildtregion, 11 i den Vestjyske og 1 i den Sydjyske. Der er på nuværende tidspunkt 
tilbagemeldinger om 14 nedlagte kalve, men antallet vil stige, da mange tilbagemeldinger ikke er 
modtaget endnu. 

 Desværre florerer der rygter om, at der er landmænd, som lader regulere flere kalve end tilladelsen giver  



Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region  

 mulighed for, ligesom der også har været henvendelse med et rygte om at ”fældningstilladelserne” 
opfattes som et salgsobjekt. Forhåbentlig er der kun tale om rygter eller misforståelser. I modsat fald gør 
landbruget sig selv en bjørnetjeneste i forhold til de fortsatte muligheder for at opnå 
reguleringstilladelser, hvis man ikke forstår at administrere tilladelserne efter hensigten. Det er ikke en 
jagtudvidelse, men i stedet en sidste mulighed når andre afværgeforanstaltninger har mistet sin effekt. 
Svend Erik vil viderebringe budskabet på møde i landboforeningen. 
 

Ad. 5 Som følge af artiklen i Jæger om ændringer i jagt- og reguleringstider var det lidt forvirring om hvor vidt 
forslagene er i processen. Vildtforvaltningsrådets(VFR) hjortevildtgruppe har behandlet forslagene og 
indstillet til VFR. Der er møde i VFR d. 17. sept., hvor jagttider mm. er på dagsordnen. Derefter er det 
en politisk afgørelse hvorledes det endelige resultat bliver, men der er tradition for at enig indstilling fra 
VFR ofte følges. Men først når der foreligger underskrevne bekendtgørelser, er der et gældende regelsæt, 
antageligt med ikrafttræden til den næste jagtsæson som starter 1. april 2010. 
 

Ad. 6 Næste møde fastsættes til d. 24. februar 2010, kl. 19.00, Kolpensig 
  

Evt. Poul Arne efterlyser bedre metoder til fastsættelse af bestandsstørrelse. Kernen i hele processen om 
afskydning er at udgangspunktet(= forårsbestanden) skal være korrekt for at kunne fastsætte en optimal 
afskydning. Poul Arne følte at, om end de skønnede forårsbestande er nok så kvalificerede, så er de dog 
behæftede med stor usikkerhed. Poul Arne spurgte derfor om faldtællinger, som DMU har forsøgt i 
nogle undersøgelser på St. Hjøllund, kunne være en mulighed? 
Umiddelbart var der i gruppen tvivl om faldtællinger kunne bibringe et bedre grundlag for en 
bestandsvurdering. Men der var enighed om at usikkerheden i bestandsfastsættelsen betyder at det er 
vanskeligt at fastlægge en præcis afskydning. Det nuværende alternativ hvor afskydningstallene over en 
årrække, udviklingen i markskadeomfanget og vurdering/fornemmelse af udvikling i bestand( stigende, 
faldende, status quo), giver det, for nærværende, bedste grundlag for en bestandsvurdering på den frie 
vildtbane. 

  
 
 

12. juli 2010 
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