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1. Godkendelse af referat fra mødet 15. december 2010
OK
2. Siden sidst
JHJ orienterede om de strukturændringer der blev gennemført 1/1-2011, der bl.a.
ændrede navnet fra Skov- og Naturstyrelsen til Naturstyrelsen.
KP og JHJ har besigtiget et hegn, der i maj blev sat op ved Mourier Pedersens Plantage,
hvis formål er at hindre markskader. Hegnet er ca. 6 km langt, og der er hegnet, så der er
godt 6 ha dyrket jord mellem skoven og hegnet, som dyrene har adgang til.
JHJ redegjorde for indtrykket af årets markskadeniveau, der vurderes til at have være
”over middel”. Nedbøren i høsten, der forsinkede høsten, var en medvirkende årsag.
3. Evaluering af årets Mejdal-møde
Enighed om at det var godt og interessant med et indblik i tysk forvaltning af hjortevildt, og
det ville være interessant at høre om flere erfaringer fra andre lande.
Bordet rundt var der enighed om at indlægget fra Landbruget ikke imponerede. Der
efterlyses nyt fra den side.
4. Mejdal-mødet 2012
Forslag til emner: norsk hjortevildtforvaltning, dåvildtets biologi og resultater fra
kæbeprojektet fra Djursland – og selvfølgelig evaluering af sæsonen og de nye jagttider for
kronvildt.
MT foreslog en case på en ny model for kronvildtforvaltning, der kunne præsenteres på
mødet. Enighed om at det var en god idé at arbejde på.
5. Evaluering af aftalen mellem L&F og miljøminister Karen Ellemann

JHJ gjorde opmærksom på at det øgede areal ”lysåbneåbne arealer” ikke som
udgangspunkt skal dyrkes. Der skal her produceres naturlig føde. Rydning af skov, flytter
produktionen på arealet fra trætoppene til skovbunden.
JHJ melder tilbage til AL med en et opgørelse af væksten i lysåbne arealer og antal
reguleringstilladelser til kronvildt.
Diskussion om udstedelse af reguleringstilladelser. HGV opfordrer NST til at overveje et
krav om en tilbagemelding straks efter der er nedlagt kron- eller dåvildt, med det formål at
forebygge lokale misforståelser.
KP påpegede at der nok bør justeres i de etiske regler for kronvildtjagt, da der på
ejendomsniveau ofte bliver nedlagt flere dyr end reglerne foreskriver. Dette har HGV
faktisk ved flere lejligheder bakket op, da vi i flere områder har en bestand, hvor det er
vigtigt at der nedlægges nogle dyr.
6. Evaluering af ny jagttid for kronvildt
Med reel virkning fra 1. september trådte nye jagttider for kronvildt i kraft i hele HGV´s
område. De foreløbige meldinger er, at jægerne generelt har været positive overfor
jagttiderne. KP havde fået få negative meldinger. Der er ingen tvivl om at forarbejdet og
den relativt lange proces, hvor alle har haft mulighed, for at ytre sig, har haft en positiv
indflydelse på modtagelsen. Der har været konstateret få overtrædelser af de nye regler.
7. Kommende jagttid på dåvildt
DJ har planlagt to møder i HGV´s område, der har til formål at forberede en kommende
jagttid på dåvildt. Et møde i Skive er afholdt, og 13/10 afholdes der et møde i Dejbjerg.
JE oplyste at der kan forventes et indspil fra DN til en kommende jagttid for dåvildt.
.
Diskussion af emnet. Konklusionen var at der hvor der, med en ny jagttidsbekendtgørelse
(formodentlig gældende fra sæson 2013/14), skal lukkes op for jagt bør jagttiden være
ens, og at det vil være fornuftigt at vælge en jagttid der bygger på et forsigtighedsprincip.
De steder der er problemer med dåvildtet forsøges problemer løst med
reguleringstilladelser.
HGV har ingen indvendinger mod at anvende regulering til at løse lokale problemer med
”problemdådyr” – også i perioden indtil en ny jagttid.
AL foreslog at HGV tager kontakt til vildtkonsulent Steen Fjederholt, NST Midtjylland – evt.
med henblik på deltagelse i et kommende møde, for at få mere fokus på kron- og
dåvildtbestanden i Feldborg/Ørre/Simmelkær-området.
8. Eventuelt
Enighed om at holde møder lidt oftere end vi har gjort hidtil. Der styres efter ét møde i
kvartalet. Formålet er at højne informationsniveauet i gruppen. Opstår der behov står det
alle frit for at foreslå et møde.
Kommende møder: medio dec. + primo marts

