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Ad. 1 Referat godkendt 
 

Ad. 2 Hans orienterede om forløbet af behandlingen af forslaget til fredning af dåvildt i Ikast-Brande 
Kommune i første omgang.  
Den midtjyske Hjortevildtgruppe skulle ekstraordinært forholde sig til forslaget med meget kort varsel. 
Hans forsøgte at få kontakt til gruppemedlemmerne for at få en hurtig stillingtagen. Det var imidlertid 
ikke muligt at få kontakt til alle. Hans konstaterede i sparring med Poul Arne at det ikke ville være seriøs 
behandling af forslaget at beslutte noget i hast uden mulighed for at høre alle. 
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Ad. 3 Jagttidsbekendtgørelsen er igen sat på dagsordnen i VF, og i den forbindelse er hjortevildtgrupperne 
Syd-, Vest og Midtjylland blevet opfordret til at forholde sig til en fredning af dåvildt i Ikast-Brande 
Kommune med henblik på at komme med en fælles indstilling. 
Gruppen konstaterede indledningsvis at Ikast-Brande kommune ikke berører den vestjyske region, 
hvorfor det alene måtte være Syd- og Midtjylland der er involverede. 
 
Fagligt kan det konstateres at der allerede er mindre forekomster af dåvildt i kommunen. Tilsyneladende 
er disse forekomster ikke, på de nuværende betingelser, i stand til at udvikle sig til egentlige bestande. 
Som en konsekvens deraf kan en kortere fredning være med til at give bestandene et løft, som måske kan 
resultere i bæredygtige bestande.  
Gruppen ser samtidig en mulighed for at en bredere skare af naturbrugere vil kunne få bedre muligheder 
for at opleve endnu en hjorteart lokalt, hvis en fredning resulterer stigning i antal og evt. udbredelse.  
Gruppen forventer ikke at bestanden, med en sådan midlertidig fredning, vil kunne udvikle sig til et 
markskadeproblem. Men med erfaringerne fra udviklingen i kronvildtet in mente, havde gruppen fokus 
på at der ikke måtte genereres flere markskadeproblemer. Derfor kunne det være ønskeligt, at der 
allerede fra starten, i lovgivningen, af er taget højde for, at et lokalt markskadeproblem skal kunne løses. 
 
Forslaget fik på et lokalt JKF-møde i 2009 opbakning iflg. henvendelse fra JKF-formanden.   
 
Gruppen indstiller at Ikast-Brande Kommune medtages i dåvildtfredningen som er gældende i de 
vestjyske kommuner af Region Midtjylland. 
 

Ad. 4 I forbindelse med at der igen er taget hul på jagttidsdiskussionen genovervejede gruppen indstillingen til 
lokale jagttider for kronvildt i området omkring Gludsted plantage. Gruppen var opmærksom på at det 
seneste jagttidsforslag ikke indeholdt en fredning af hind i oktober, og ej heller en jagttid i februar. 
 
Gruppen fandt, at man ville fastholde en begrænsning til en lokal geografi omkring Gludsted plantage. 
Gruppen anså det for en styrke, at de forskellige hjortevildtgrupper var fremkommet med forskellige 
forslag, idet det kunne give et grundlag for sammenligning ved senere evaluering. 
 

Ad. 5 Hans orienterede om at han havde deltaget i jægerforbundets årlige møde med repræsentanter fra lokale 
hjortelaug. Hans fandt at det var et godt initiativ, og der var en god stemning. Vigtigheden af at jægerne 
efterlever de etiske regler for kronvildtjagt blev understreget. 
 

Ad. 6 A 
 
 

B 

Hans havde modtaget referat fra Hjortelav St. Nørlund’s møde d. 17. juni 2010. Referatet blev runddelt 
til orientering. 
 
Hans havde ligeledes modtaget en orientering fra Gludsted Hjortelav. Lavet havde ikke holdt møde da 
der endnu ikke forelå nyt i form af en ny jagtidsbekendtgørelse. Lavet fortsætter sin frivillige fredning af 
de unge hjorte. 
 

Ad. 7 Orientering om resumé fra møde om kronvildt d. 10. august 2010 i St. Hjøllund. Der er ikke tale om et 
egentlig hjortelav, men et nabomøde. 
 

Ad. 8 Referat fra Silkeborg-Sønderskovgruppen. Hans orienterede om gruppens arbejde. Én landmand ønskede 
ikke kronvildt overhovedet. Men eller forsøges ved frivillig fredning at få etableret en bestand. Man 
regner pt. med godt 20 stk kronvildt.  
Dåvildt forekommer på samme niveau. Hovedparten er hjorte som følge af et udslip. 
 

Ad. 9 Den nationale hjortevildtgruppe har på grundlag af de regionale hjortevildtgruppers afrapportering 
udarbejdet en redegørelse samt indstilling. 
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Ad. 10 Afskydningen for den kommende sæson blev diskuteret. Der var enighed i gruppen om at der, regionens 
størrelse taget i betragtning, var et spørgsmål der skulle fastsættes lokalt. Der opfordredes til at man 
lokalt diskuterede en forvaltning evt. bestande. Hvis man lokalt ønsker mere kronvildt vil det være 
nødvendigt at holde igen med afskydningen, specielt af produktionsapperatet = hinderne. Ønskes mindre 
kronvildt skal fokus særligt rettes mod hinder og kalve.  
I forhold til Gludsted plantage kunne SNS Midtjylland oplyse, at man fortsat ville søge at nå en høj 
afskydning, for yderligere at imødekomme nabolandmændenes markskadeproblemer. Der forventes 
afholdt samme antal jagter som i 2009/10, men om succesen/heldet kan blive tilsvarende skal vise sig. 
Det er fortsat målet med forvaltningen af kronvildt at markskadeproblemerne skal reduceres. Samtidig 
skal naturinteresserede have gode muligheder for at opleve kronvildt, ligesom der fortsat skal kunne ske 
en udvandring til naboterræner. Gruppen tilsluttede sig dette. 
 
Skemaet til afrapportering af den forestående sæson er allerede blevet udsendt. Spørgsmålene i skemaet 
er lidt anderledes en de foregående år, så der var tilfredshed med at skemaet var udsendt allerede nu. 
 
Den Midtjyske Hjortevildtregion er geografisk meget stor, og gruppens medlemmer er alle bosiddende 
tæt på området mellem Ikast, Nr. Snede og Silkeborg, hvor også den store koncentration af kronvildt er. 
Gruppen diskuterede mulighederne for et få skabt et netværk at trække på, for derved at få et bedre 
informationsniveau fra hele regionen. For jægerforbundets vedkommende ville det være oplagt at basere 
et evt. netværk på kommuneniveau, da der allerede findes JKF-repræsentanter(Jægernes Kommunale 
Fællesråd) i alle kommuner. Også de øvrige organisationer vil med fordel kunne etablere sig et netværk i 
baglandet, som vil kunne støtte og bidrage med informationer.  
 

Ad. 11 Markskadeproblematikken virkede i starten af sæsonen som aftagende, hvis man målte i henvendelser. 
Forklaringen ligger måske i at muligheden for reguleringstilladelser er blevet så udbredt, at skadesramte 
landmænd afventede at regulering kunne blive aktuel. For når man sammenligner antallet af ansøgninger 
med sidste år, ligger det på samme niveau. Der er modtaget i alt 41 ansøgninger, 22 i den del der er 
beliggende i den vestjyske hjortevildtgruppes område og 19 i den midtjyske. Der er givet 40 
reguleringstilladelser og 1 afslag. 

 
Ad. 12 

 
Steen gjorde opmærksom på en svensk pjece om elgforvaltning(vägledning för älgvården), som 
efterhånden havde en del år på bagen. Pjecens problemfremstilling og model for forvaltning af elg, 
svarer stort set til det vi oplever med hjortevildtet i Danmark.  

Der er for få gamle hanner i bestanden.  
Der opfordres til undlader at skyde mellemtyre.  
Når bestanden er i det tilstræbte antal og den ønskede kønssammensætning, skal 
afskydningen fordele sig med 50% kalve og 50% voksne.  
De voksne dyr skal fordele sig på halvdelen hundyr og halvdelen handyr, og man skal 
tolde kraftigst af årsdyrene. 

Pjecen var både illustrativ og enkel med sit budskab. 
 

Ad. 13 Jægerforbundet har udsendt program for Vildtforvaltningsrådets hjortevildtekskursion og udbedt sig 
tilmeldinger inden 1. september. 
 

Ad. 14 Næste møde fastsættes til tirsdag d. 22. februar 2011, kl. 19.00. 
  

Evt.  
  

 
 

7. september 2010 
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