Referat – 12. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland
18. marts 2010
Gruppens medlemmer:
Formand Knud Pedersen – KP, Danmarks Jægerforbund
Alan Lunde - AL, Dansk Landbrug/Familielandbruget
Mogens Reindorf Brandt - MRB, Dansk Skovforening
Børge Bang Nielsen - BBN, fælles for land- og skovbrug
Jens Eskildsen - JE, Danmarks Naturfredningsforening
Erik Andersen - EA, Dyrenes Beskyttelse
Jens Henrik Jakobsen - JHJ, vildtkonsulent, Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland (SNS
VJY), sekretariat
1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
Kommentarer:
Mødet med lodsejere i Ørre/Simmelkærområdet, er under planlægning. Gennemføres i
løbet af foråret.
Kort over dåvildtbestandene, og områder hvor der HGV vurderer at en dåvildtbestand er
en mulighed, udarbejdes snarest.
2. Siden sidst.
Ikke noget der ikke dækkes af nedenstående punkter.
3. Afskydning i sæsonen 2009/10.
KP og JHJ har samlet data vha. jægere i de tre lokale områder (”Klosterheden”, ”Ulfborg”
og ”Feldborg”)hvor afskydningen opgøres og med assistance fra SNS, Midtjylland. Stor ros
til jægerne, der generelt er åbne omkring kronvildtjagten og afskydningstallene lokalt. Det
er vigtigt at vi har så gode og pålidelige tal som muligt. Snakken i jægerkredse om en
rekordafskydning blev bekræftet af tallene. Der er opgjort en samlet afskydning i de tre
områder på 1.417 dyr. Der er en øget afskydning på 40 % i forhold til sæson 2008/09! Der
er ingen tvivl om at den første ”rigtige” vinter i 15 år er en del af forklaringen på at der er
nedlagt så mange dyr. Generelt er andelen af nedlagte hundyr og kalve øget lidt, men
andelen af hjorte ældre end 4 år er ikke stigende. Som vanligt offentliggøres tallene først
på Mejdal-mødet.
4. Overholdelse af de etiske regler i forhold til afskydningen.
Diskussion af forholdene fodring/ jagthyppighed/ dyr pr. ha. Ikke alle steder lever de
vestjyske jægere op til ”de etiske regler for kronvildtjagt”. Jagttrykket været højt flere
steder. HGV´s officielle holdning har været at bestanden flere steder er så stor, at reglerne
om afskydningen/ha (1 dyr/25-50 ha), er i ”undtagelsestilstand”. Det er i orden, at der de

steder hvor dyrene er, skydes flere dyr end det der er formuleret i reglerne, ellers er det
nok tvivlsomt, at der nedlægges et tilstrækkeligt stort antal dyr. Men må ALDRIG være på
bekostning af ”det gode jægerhåndværk”. Jagten skal drives så man kan se sig selv i
spejlet, og ikke har ondt af naboens jagtudøvelse.
5. Aflastningsarealer – er der noget nyt? (AL)
AL har læst Skov- og Naturstyrelsens nye notat om ”Retningslinjer for vildtagre på SNS´s
arealer”. Muligheden for at gødske vildtmarker i statsskovene bliver begrænset kraftigt.
Det er et problem, når der skal skaffes føde til en stor kronvildtbestand. Diskussion af
problematikken i fremtiden. AL mente at notatet har aktualiseret snakken om
aflastningsarealer yderligere.
AL har nærlæst formålene for forskellige LAG´er (Lokale Aktions Grupper). Det ser
umiddelbart ikke ud til at være en løsning på finansiering af aflastningsarealer.
Diskussion af hvordan vi kommer videre i ”sagen”. Ikke nogen endelig konklusion, men
alle tænker videre.
6. Jagt i januar i forhold til vintervejret.
Diskussion af emnet. Der var enighed om der har, selv over relativt korte afstande, været
store forskelle i snedybden m.v.. – og at det er vigtigt at vurdere situationen nøje, og
handle derefter. Generelt har de vestjyske jægere tilpasset jagten efter vejret, men der har
været få mindre heldige episoder.
JHJ fortalte at SNS VJY ikke har afviklet jagter i Klosterheden Plantage, da her var faldet
så meget sne, at det i praksis ikke har været muligt at afvikle jagter. På de tidligere Ulborgarealer, er jagterne afviklet uden brug af hunde siden der faldt meget sne først i januar.
Det har ikke givet anledning til problemer, da det tryk få trykkere kan lægge på dyrene i
relativt høj sne, er ret begrænset.
7. Afrapportering til Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe.
KP og JHJ udarbejder et udkast, der udsendes til hurtig kommentering. Input er velkomne.
8. Udpegning af medlemmer til gruppen - hvordan går det i de forskellige
organisationer?
KP orienterede om at Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe havde bedt alle
organisationer repræsenteret i landets hjortevildtgrupper om at gen- eller nyudpege
repræsentanter til gruppen. MRB fortalte at han udskiftes med Michael Tezlaff og BBN
fortalte at han udskiftes med Lars Chr. Rejkjær.
9. Planlægning af Mejdal-mødet - afholdes15/4.
Af forskellige årsager afholdes årets offentlige møde i Mejdal Hallen omkring én måned
senere end det har været afholdt de seneste år. Udover en afrapportering af arbejdet i
HGV og en afrapportering af årets afskydningstal, er nedenstående på programmet:



Steffen Bengtsson, Hede Danmark bidrager med et indlæg om anlæg og drift/pleje
af vildtmarker samt fodring af hjortevildt.



Lars Møller Nielsen, der repræsenterer Dansk Skovforening i Skov- og
Naturstyrelsens Hjortevildtgruppe (den gruppe alle lokale hjortevildtgrupper
refererer til) vil fortælle om arbejdet i gruppen og den politiske vinkel på
hjortevildtpolitikken.



Michael Tezlaff, der driver Klosterhedens Vildt, vil kort fortælle om mulighederne for
at private samt konsortier kan levere vildt til en autoriseret vildthandler.



KP har forberedt en ”jagt-case”, der skal danne grundlag for en diskussion i salen.

Deltagerne opfordres til at medbringe hjortetrofæer.
10. Eventuelt.
AL fremlagde et forslag til et forsøg, som skulle sætte tal på de mængder kronvildtet æder
af en afgrøde. Uhegnede og skadede parceller skal sammenlignes med hegnede områder
af samme mark, og der skal høstes med specielle redskaber, der kan opgøre udbytterne
nøjagtigt.

