Referat – 18. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)
20. marts 2013
Gruppens medlemmer:
Formand Knud Pedersen – KP, Danmarks Jægerforbund
Karsten Villumsen - KW, Landbrug & Fødevarer
Michael Tezlaff - MT, Dansk Skovforening AFBUD
Lars Chr. Rejkjær - LCR, fælles for land- og skovbrug
Jens Eskildsen - JE, Danmarks Naturfredningsforening
Erik Andersen - EA, Dyrenes Beskyttelse
Jens Henrik Jakobsen - JHJ, vildtkonsulent, Naturstyrelsen - Vestjylland (NST - VJY), sekretariat
Skov- og Landskabsingeniørstuderende Kristian Løvgren deltog som observatør.
1. Godkendelse af referat fra seneste møde
OK
2. Siden sidst
KP bød velkommen til KV, der er ny repræsentant for landbruget som afløser for Alan Lunde. Alan
var forhindret i at deltage, men inviteres til at deltage i næste møde.
3. Afskydning i sæsonen 2012/13 samt indtryk fra sæsonen
Gennemgang af afskydningstallene, der er indsamlet efter sæsonen. Afskydning er øget med ca.
30 % i HGV`s område.
LCR: mange holdninger til ”de nye” jagttider, men de er efterhånden indarbejdet og accepteret.
KP: jagttiderne ser ikke ud til at have haft stor effekt på de ønskede mål – flere ældre hjorte i
bestanden og mere fokus på afskydning af hind/kalv.
EA: bakker op om KP´s konklusioner. Det bør kunne forbedres.
KV: hører en del om markskader - og flere nye ”problemområder” dukker op. Flere er nødt til at
hegne.
JE: flere andre hjortevildtgrupper lægger op til jagttider, der minder om jagttiderne, der er
gældende i HGV´s område.
KP: en del af den jagt der drives på kronvildtet har IKKE været i orden. Der er ”skred” i
jagtmoralen. De store bestande og ønsket om at nedlægge mange dyr er sikkert en del af
årsagen. Der er meldinger om problemer med lange skud, manglende kuglefang, manglende
eftersøgninger m.v.
4. Afrapportering til Vildtforvaltningsrådet 2013
Snak om de forskellige punkter i årets rapport
KP og JHJ samler data sammen og udarbejder et udkast, der rundsendes til lynkommentering
blandt gruppens medlemmer.
HGV skal i afrapporteringen også fremsende ønsker til de kommende jagttider for kron- og dåvildt
i HGV´s område.

Kronvildt: indstillingen er at de jagttider der nu har været gældende i to jagtsæsoner videreføres,
da den fulde effekt endnu ikke vurderes at være ”slået igennem”, og en ændring vil skabe stor
forvirring. Det indstilles dog, at gevirdefinitionen ændres fra Kronhjort, med mindst 9 sprosser på
minimum 2 cm til Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang, da den
gældende i flere tilfælde har vist sig uhensigtsmæssig.
Dåvildt: se punkt 5 herunder.
5. Kommende jagttid på dåvildt
Fra den kommende jagtsæson (2013-14) bliver der lukket op for jagt på dåvildt i flere områder
med ”nye” bestande i HGV´s område. HGV skal i årsrapporten indstille forslag til kommende
jagttid, da jagttidsbekendtgørelse skal revideres, så der fra jagtsæsonen 2014-15 er nye jagttider.
KP orienterede om at fremtidige jagttider på dåvildt var blevet diskuteret på alle JKF-årsmøder
samt på det årlige kredsmøde i DJ´s kreds 2. Desuden var der indstillet flere forslag fra forskellige
lokale hjortelav.
Lemvig, Struer, Holstebro kommuner: 14 dage på dåkalv foreslås videreført.
Herning Kommune: 14 dages jagttid på hjort, då og kalv. At jagttiden ønskes udvidet med hjort og
då i f.h.t. de 14 dage på kalv i december 2013. Dette forslag er primært begrundet i lokale
problemer med en relativt stor bestand i Ørre-området. Forslaget koordineres med
Hjortevildtgruppe Midtjylland, og medtages i indstillingen i årsrapporten.
Ringkøbing-Skjern Kommune: 1 måneds jagttid på hjort, då og kalv, som den der er gældende i
den kommende jagtsæson, foreslås videreført.
JE og EA er bekymrede over at der lukkes op for hjortene i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Erfaringerne fra Salling maner til eftertanke. LCR støtter dette. Et forsigtighedsprincip bør lægges
til grund.
Salling: de fleste jagtforeninger ønsker ingen begrænsninger i jagttiden. Der er meldinger om et
konstruktivt arbejde om forvaltningen af dåvildtet. HGV melder tilbage at en indstilling om fuld
jagttid er = frihed under ansvar. HGV ønsker en årlig tilbagemelding om bestandsudviklingen og
afskydningen i området.
Diskussion af afgrænsningerne af kommende jagttider. Det bliver nok svært og uhensigtsmæssigt
at lovgive i områder der er mindre end kommuner.
6. Eventuelt
Det årlige møde for alle hjortevildtgrupper afholdes på Vildtforvaltningsskolen, Kalø 2. maj.
Tilmelding til JHJ. Forslag til emner der ønskes behandlet på mødet kan sendes til JHJ.

