Referat – 13. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland
3. juni 2010
Gruppens medlemmer:
Formand Knud Pedersen – KP, Danmarks Jægerforbund
Alan Lunde - AL, Dansk Landbrug/Familielandbruget
Michael Tezlaff - MT, Dansk Skovforening
Lars Chr. Rejkjær - LCR, 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.
OK.
2. Siden sidst.
Der har været flere forårsmarkskader i år end de seneste år. Den langtrukne vinterperiode
er nok en del af forklaringen. Dyrene har været sultne ovenpå den lange vinter, og søgt til
vintersæds- og græsmarker, da disse kom i vækst. Det tyder også på at der har været
tendens til flere skader, på naboarealer til skovejendomme. Langtrukken vinter og fodring i
skove, har flere steder koncentreret dyrene.
AL, KP og JHJ har deltaget i et møde hos Lisbeth og Anders Just, der driver en økologisk
kvægejendom ved Ørnhøj. Mødet omhandlede ovenstående problematik, og
hovedbestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarer Lone Andersen samt repræsentanter
for naboskovejendommen og Justs jagtlejere deltog i mødet.
Senere samme aften drog ”rejseholdet” østpå til Simmelkær-området, hvor der blev afholdt
et møde og en besigtigelse hos en gruppe lodsejere, der havde problemer med både kronog dåvildt. Alan har du nogle navne, der bør med?????
To gode og konstruktive møder, der var et godt eksempel på at dialogen er vigtig
KP fremlagde hjortevildtgruppernes konditioner, og mindede om at den primære opgave er
at indsamle data og udbrede kendskabet til de etiske regler for hjortevildtjagt. Vi har ingen
penge at gøre godt med.
JHJ: To reguleringstilladelser til regulering af årsdyr, primært smalhinder, givet.
AL orienterede om at markskadeproblematikken har været debatteret på et
hovedbestyrelsesmøde i Landbrug & Fødevarer. Dette resulterede bl.a. i at formand
Michael Brockenhus Schack har skrevet et brev til miljøminister Karen Ellemand, og at
ministeren efterfølgende har aftalt et møde med landbruget.

3. Velkomst til gruppens nye medlemmer - Lars Chr. Rejkjær og Michael Tezlaff
Alle de repræsenterende organisationer/erhverv, der har medlemmer i landets
hjortevildtgrupper er blevet anmodet om at gen-/nyudpege medlemmer til grupperne. I
HGV har det resulteret i at fællesrepræsentanten for land- og skovbrug Børge Bang
Nielsen er blevet udskiftet med Lars Chr. Rejkjær. Som repræsentant for skovbruget er
Mogens Brandt blevet udskiftet med Michael Tetzlaff. Børge og Mogens har været med fra
starten af arbejdet i hjortevildtgruppen (fra starten i Kronvildtgruppe Vestjylland). Der blev
kvitteret for deres indsats. LCR driver en svineejendom i No ved Ringkøbing og MT driver
ejendommen Nr. Holmgård ved Bækmarksbro, hvor én af aktiviteterne er
vildtbehandlervirksomheden Klosterhedens Vildt.
4. Evaluering af Mejdalmødet
Omkring 130 var mødt frem. Det er lidt færre end sidste år og under halvdelen af hvad der
var på det første møde. KP fortalte at flere han havde snakket med, gav udtryk for at
annonceringen af mødet ikke havde nået alle. Dagbladene har ikke så mange abonnenter
som tidligere, så måske skal der hellere annonceres i lokale ugeaviser. AL foreslog at
tema til næste års Mejdalmøde skal være markskader m.v. Det var der bred tilslutning til.
5. Forskellige redskaber til begrænsning af markskader/nedbringelse af bestanden
m.v.
Regulering af årsdyr – kalve fra året før (smalhind/spidshjort). En tilladelse kan evt.
indeholde et krav om indsendelse af kæber fra nedlagte dyr, for at få en fornemmelse af
om det er de rigtige dyr der skydes. Generel tilslutning. JE og EA er generelt betænkelige
ved jagt/regulering udenfor normal skydetid, og foretrækker at reguleringen primært
foregår før solopgang, da en efterfølgende eftersøgning herved er lettere.
Nedenstående forslag blev også diskuteret, uden der kunne drages nogle entydige
konklusioner:


Mulighed for jagt på hind og kalv 1 time før solopgang i januar måned.



Mulighed for jagt 1 time før solopgang på enkeltdage, f. eks. hver lørdag i lige uger i
en given periode. Kun hind og kalv.

6. Mulighed for at regulere dåvildt
Regulering af dåvildt. På baggrund af mødet ved Simmelkær samt flere
enkelthenvendelser, blev spørgsmålet om gruppens indstilling til regulering af dåvildt, hvor
disse volder problemer, diskuteret. JE: umiddelbart nej, men OK hvis SNS vurderer det
nødvendigt.
7. Eventuelt
Indledende snak om ”dåvildtkortet”, hvor potentielle plus- og minusområder for nye
dåvildtudsætninger indtegnes. Generel enighed bordet rundt om, at vi skulle se
udviklingen i dåvildtbestanden an, inden der gives tilladelse til eventuelle udsætning af
flere dyr.

AL mente at vi skulle opprioritere indsamlingen af data på trafikdræbte kron- og dådyr. JHJ
kontakter Falck og schweisshundekoordinatoren.
AL orienterede om ”Store Plantedag”, hvor der er demonstration af forskellige
dyrkningsmetoder, behandlinger, sorter m.v.. Markskader forvoldt af hjortevildt er også på
programmet. Arrangementet afholdes hos Børge Bang Nielsen i Idom.
Der er fællesekskursion for alle medlemmer af landets hjortevildtgruper 8. og 9.
september. Nærmere følger.

