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1. Godkendelse af referat fra mødet 4. oktober 2011 
OK 
 
2. Siden sidst 
Snak om NST Vestjyllands fællesjagtarrangement d. 27. januar 2012, hvor naboer til den 
vestlige del af Hoverdal Plantage var ”inviteret” til at deltage på egen jord, mens der blev 
drevet i Hoverdal. Der blev afholdt fælles start og afslutning på jagtdagen, og naboer 
kunne på jagtdagen få en dispensation til at opstille skydestige/hochsitz i skel til skoven. 
Der blev inden jagten afholdt et møde, hvor interesserede kunne høre nærmere om 
arrangementet.  
 
LCR: gode diskussioner på mødet – og også efterfølgende positive tilkendegivelser. 
 
3. Reaktioner på de nye lokale jagttider  

Ved afholdelsen af mødet var der endnu kun opgjort afskydningstal for området omkring 

det tidligere Ulfborg. Derfor svært med en konklusion for første sæson. 

 

EA: Dyrenes Beskyttelse tilfreds med de nye regler, men ingen konkrete reaktioner fra 

”omverdenen”. 

 

JE: få kommentarer. Generel tilfredshed. 

 

AL: ingen reaktioner vedr. jagttiderne – kun vedr. markskader. 

  

LCR: en del negative reaktioner på kalvereguleringen, da det formodes at flere af dem der 

får tilladelse ikke lever helt op til betingelserne i tilladelserne. Har kendskab til plantager, 

der frivilligt har fredet 6 og 8-endere. 

 

 



På mødet i oktober var der meldinger om få overtrædelser af de nye regler. Fra januar-

jagten, hvor spidshjorte var eneste jagtbare hjorte, er at der også indløbet meldinger om få 

lovovertrædelser. 

 

KP opfordrede til at bakke op om den nye jagttider, og at alle medlemmer i gruppen - inkl. 

”de grønne” repræsentanter - også var ”ambassadører” for jagttiderne lokalt, hvor de blev 

konfronteret med dem. 

 

Enighed om at fortsætte med jagttiderne de kommende sæsoner, da der skal nogle år til, 

før en effekt kan vurderes. 

  

Flere eksempler på, at det er gået hårdt ud over yngre hjorte i skove og plantager fra 

16/10 til 31/12. Hjorte, der i september og oktober ikke har været jagtbare, og derfor ikke 

har kunnet nedlægges på markarealer. Det har medfør konflikter mellem ”markjægere” og 

”skovjægere” flere steder. Enighed om at opfordre til at der holdes igen med afskydningen 

af disse hjorte under jagt i skovområder.  

 

4. Kommende jagttid på dåvildt (forslag fra JKF-møderne) 

KP har haft emnet med på alle afholdte JKF-møder i Lemvig, Struer, Holstebro og Herning 

kommuner. Der er enighed om at indstille en kommende jagttid på dåkalv på 14 dage – 

f.eks. i første halvdel af december. 

 

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der en stor bestand i Stauning.-området og et par 

mindre bestande andre steder i kommunen. Ønske om 1 måneds jagttid på alle dyr – 

f.eks. i december. 

 

5. Årets afrapportering (er tidligere udsendt) 

Årets skema blev gennemgået og diskuteret. 

 

KP: kronvildtet breder sig til nye områder og nye jægere bliver inviteret på jagt på arealer, 

hvor bestanden er etableret. Det medfører mange nye kronvildtjægere, der ikke har 

erfaring med skud til kronvildt og den fornødne ”respekt” for dyrene, når der skydes. Dette 

medfører, uden tvivl, en del uheldige episoder – både i forhold til jagtetik og sikkerhed. 

Måske kunne en kronvildtprøve være vejen frem.  

  

6. Mejdalmødet d. 29. marts 2012 

Lars Haugaard, DCE (tidl. DMU) deltager med indlægget ”Bæredygtig forvaltning af 

hjortevildt”. 

 

7. Hjortevildtbestanden i den østlige del af HGV´s område v. vildtkonsulent Steen 

Fjederholt, NST – Midtjylland  



Dåvildt i området nord for Herning: færre klager der nok primært skyldes at bestanden har 

spredt sig bl.a. til Sønderskoven. 

  

Der står mange krondyr på Ovstrup Hede. Der er i løbet af seneste sæson er der indløbet 

flere rapporter om meget store rudler. Der formodes at være nedlagt ganske få dyr på 

arealet. De mange dyr giver markskader på naboarealer. Situationen vurderes til ikke at 

være holdbar i længden.    

 

8. Afskydningsmodel – præsenteret af skovfoged emeritus Vagn Kristensen (VK) 

VK præsenterede en afskydningsmodel for kronvildt, der gør det muligt at planlægge 

kronvildtafskydningen ”rullende” gennem årene.     

 

9. Eventuelt 

MT: havde hørt om at MMS-vildtkameraer var blevet anvendt til at give ejeren meldinger 

om at jagtbare dyr på jagtterrænet, og at der efter modtagelsen af en MMS fra kameraet 

var ”rykket på” informationen. Det er en kedelig udvikling. 

 
 
 
 


