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Afbud fra EA. 
 
Mødet blev afholdt hos Knud Pedersen, Ørnhøj og startede med en markvandring, hvor 
gruppen, akkompagneret af brølende hjorte, besigtigede et hegn opsat hos en 
nabolandmand, hvis formål var at begrænse markskader i majsmarker. Hegnet var et to-
rækket elhegn med ca. 5 cm brede ”hestebånd”, og effekten havde været god. 
 
KP´s ca. 1½ ha energipil plantet foråret 2009 blev besigtiget. Én af de plantede sorter 
kunne krondyrene godt lide. 
  
1. Siden sidst (bordet rundt) 
 
KP: flere eksempler på trykjagter i september. Dette er et klart brud på de etiske regler for 
kronvildtjagt. HGV forsøger at blive klogere på episoderne, og tage kontakt til de 
ansvarlige i de pågældende områder. Desuden et eksempel på en hjort skudt før 
solopgang. Jægeren har meldt sig selv til politiet. 
 
JHJ: muligheden for kalveregulering er forlænget, og SNS VJY har givet 19 
kalvereguleringstilladelser, hvilket er næsten dobbelt så mange som sidste år. Da jeg ikke 
har modtaget alle tilbagemeldinger endnu, véd jeg ikke hvor mange kalve der er reguleret. 
 
JHJ: Marskadeniveauet ser ikke ud til at være så slemt som sidste år. Mange landmænd 
har haft positive oplevelser ift. at begrænse markskaderne med afværgeforanstaltninger 
og kalveregulering. 
 
2. Forslag til nye jagttider for kronvildt – reaktioner? (KP) 
Hjortevildtgruppe Vestjyllands forslag til nye lokale jagttider for kronvildt er blevet 
behandlet i et jagttidsudvalg nedsat af Vildtforvaltningsrådet. Udvalget har sendt forslaget 
uændret videre til godkendelse i Vildtforvaltningsrådet. Herefter skal forslaget behandles af 
Skov- og Naturstyrelsen, og endeligt skal Miljøministeren underskrive en ny 
bekendtgørelse, der vil være gældende fra jagtsæsonen 2010/-11.    
 



KP: der har været forskellige negative ytringer til forslaget, men de fleste er blevet mere 
positive efter en snak om baggrunden for forslaget. 
 
JE: overvejende positive tilbagemeldinger.  
 
3. Aflastningsarealer omkring kerneområder (KP) 
KP: en model med ”buffermarker” mellem dagopholdsområder (skove) og 
produktionsarealer kan være en farbar vej. Der kunne opsættes midlertidige hegn med 
f.eks. ”hestebånd” mellem aflastningsarealerne og produktionsarealerne, så sidstnævnte 
kan dyrkes med få skader. Aflastningsarealerne skal gødes og vandes, og der skulle 
kunne ydes et ha-tilskud til/en kompensation for at dyrke disse arealer, og måske også et 
tilskud til hegn. Hvordan kommer vi videre med det? 
 
AL: jeg vil forsøge at udrede reglerne på området. LAG´er kunne være en mulighed for 
finansiering. 
 
4. Evaluering af dåvildtbestanden og udsætningerne – kommende jagttid (KP + AL) 
KP og JHJ deltog i Nordvestjysk Hjortelavs generalforsamling 25/8 d.å.. Her var der 
repræsentanter fra alle de grupper, der har fået tilladelse til udsætning af dåvildt, samt 
også repræsentanter fra Stauning-området, hvor der gennem flere år er opbygget en 
dåvildtbestand. Generelt var der positive tilbagemeldinger fra alle områderne. 
 
BBN: nogle af de udsatte dyr i Idom-området har virket usædvanligt ”tamme”. Bl.a. har dyr 
i haver givet lidt negativ omtale. 
 
AL: en del lodsejere i Simmelkær-/Ørreområdet har markskader forvoldt af de undslupne 
dådyr fra hjortefarmen i Ørre. Hvad gør vi? Kan der indføres en helt lokal jagttid? AL 
foreslår et møde om problemet. Gruppen positiv. AL arbejder videre med sagen. 
 
JHJ: få henvendelser med negative erfaringer med dåvildt. Det har primært været dyr, der 
er gået i haver, der har resulteret i henvendelserne. 
 
AL efterlyser viden om og erfaringer fra øvrige dåvildtbestande i landet.   
 
5. Ansøgning om tilladelse til udsætning af dåvildt ved Nr. Nissum  
Nordvestjysk Hjortelav har på vegne af 11 ejendomme med ca. 760 ha beliggende langs 
Nissum Bredning (Limfjorden) ved Nr. Nissum søgt om tilladelse til at udsætte op til 25 
dådyr for at etablere en bestand her.  
 
Diskussion om principperne i sådanne ansøgninger.  
 
AL: får det ende? Kommer der flere ansøgninger fra flere lokalområder? Det er 
utilfredsstillende at vi skal være ”ekspeditionskontor” for én eller flere nye ansøgninger 
hver gang vi holder møde. 
 
AL: var det ikke en idé at vi udarbejdede et kort med angivelse af nuværende bestande – 
og markering af hvor hjortevildtgruppen mener der kunne være en dåvildtbestand.  
 



JHJ: det er vigtigt med lokal opbakning – også fra landbruget i kommende 
udsætningsområder.  
 
Omkring den konkrete ansøgning var der overvejende positiv indstilling til udsætningen, 
men AL forhører sig blandt lokale landmænd i Nr. Nissum-området, for at ”tage 
temperaturen” lokalt, og melder tilbage til gruppen. Biotopen vurderes at være velegnet til 
dåvildt.  
 
6. Eventuelt 
AL og MRB: interessant med mere viden om kronvildt generelt og deres fouragering. 
Kunne det være en idé med en specialestuderende biolog eller ph. D. der kunne ”se på 
sagen”?  
 


