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Møde d. 18. feb. 2014 
 

Deltagere: 
 
 
 

fraværende: 

 
Sekretær: 

Hans Schougaard, Danmarks Jægerforbund, Sv. Erik Pedersen, Dansk Landbrug,  
Ole Bøgh Vinter, Friluftsrådet og Erik Liboriussen, Danmarks Naturfredningsforening 
Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og Dansk Landbrug, Poul Arne Madsen, 
Dansk Skovforening 
 
 
NST, Midtjylland. 
 

 Dagsorden 
 1. Godkendelse af referat af 10.09.2013 
 2. Markskader 
 3. Regulering(bilag A) 
 4. Afrapportering 2014:  

Hvad er der skudt? 
Krondyr/dådyr bestande  
Afskydning kommende sæson 

 5. Nye jagttider 
 6. Kron- /dåvildtmøde 2014? Foredragsholder? Status i 

hjortevildtforvaltningen 
 7. Pressemeddelelse 2014? 
 8. Næste møde 
 9.  
 10.  
 11.  
   
   
   
   
   

Ad. 1 Referatet blev godkendt 
 

Ad. 2 Markskadeproblematikken er næppe aftagende. NST, Midtjylland oplever færre henvendelser, 
men det kan formodentligt forklares med at flere kender mulighederne for regulering og at 
reguleringstilladelserne udstedes af NST, Blåvandshuk. 
 
Stadig flere hegner med el-hegn, som har vist sig at have en effekt. 
 

Ad. 3 Sdr. Omme og Hoven kronvildtlaug havde sendt en henvendelse, i form af et åbent brev, til 
Naturstyrelsen, hvori de udtrykker bekymring for om regulering er ved at få karakter af jagt. 
Naturstyrelsens svar til lauget blev omdelt. 
  

Ad. 4 Bestandsstørrelser samt afskydning blev opgjort med henblik på årsafrapporteringen. SFJ 
indsamler yderligere information fra området. 
 
I forhold til afskydning en der ikke opfattelse af at bestanden er faldende, og derfor er det 
fortsat gruppens anbefaling at hovedvægten i afskydningen lægges på kalv og hind for at 
reducere produktionsapparatet. 
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Ad. 5  Jagttidsbekendtgørelsen er endnu ikke underskrevet, men det forventes at ske(er sket 6. maj). 
 
Erik forespurgte hvorledes proceduren for evt. lokal fredning af dåvildt er? 
 
Hans oplyste at man normalt ønskede at lokale jagttider omfattede hele kommuner, og at det 
derfor vil kræve en indstilling fra det lokale JKF. Da den nye bekendtgørelse er på trapperne, 
vil et evt. forslag formodentlig først kunne komme med ved næste revision. 
 

Ad. 6 Hans spørger om der skal holdes kron- og dådyrmøde igen i 2014. Hans efterspørger ideer til 
tema og foredragsholdere. 
 

Ad. 7 Der var tilfredshed med resultatet af pressemeddelelsen i efteråret 2013. Det resulterede i 7-8 
henvendelser. 
 

Ad. 8 Næste møde blev fastsat til 2. sept. kl. 18.30, Rødebækvej 2, Rodelund, Them 
 

Evt. Der var stor ros til efterårsturen i og arrangøren(Nordsjælland).     
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