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1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
OK 
 
2. Siden sidst 
Nedenstående er afviklet i 2013 – med deltagelse af minimum formanden – siden seneste møde:  
 

 23/4 – Møde med ”interessenter” omkring en del af Hoverdal Plantage  

 2/5 – Årsmøde for alle hjortevildtgrupper på Kalø. 

 7/5 – Lokalt møde omkring Barde Sande og omegn. 

 8/5 – Opstartsmøde om reguleringsjagt på og omkring Ovstrup Hede. 

 13/9 – Fælles ekskursion for alle hjortevildtgrupperne til Nordsjælland 

 6/11 – KP deltaget i et møde om en konkret jagtlig hændelse øst for Hoverdal Plantage. 
 
Der er efterfølgende afholdt tre reguleringsjagter på og omkring Ovstrup Hede, fælles start/parole 
og fælles afslutning. Iflg. KW har der været en meget positiv stemning omkring projektet.  
 
3. Afskydning i sæsonen 2013/14 samt indtryk fra sæsonen 

KP: Hvordan har I oplevet kronvildtbestanden og -afskydningen i denne sæson? 

Efter en omgang ”bordet rundt” var konklusionen at det er svært at vurdere bestandsstørrelse og 
afskydning, men indtrykket er at afskydningen ligger under sæson 2013/14. Bestanden er noget 
sværere at give et bud på. Stormfaldet efter stormen ”Bodil”, har flere steder vanskeliggjort 
afviklingen af sæsonens sidste jagter.  
 
4. Hegnsskytter 
KP: Hvordan opfatter I, og folk I snakker med, begrebet hegnsskytter?  

 

Begrebet hegnsskytter dækker primært den jagt der udøves på markarealer der støder op til skov, 

når der drives jagt i skoven, og der skydes til dyr der drives ud af skoven. Holdningen til den 

jagtform er gennem de seneste år ændret sig noget, så det generelt er blevet mere accepteret. En 

del af forklaringen på det, er de lokalt store kronvildtbestande og et dermed stort 

afskydningsbehov.  

Desuden er det hos mange lodsejere den eneste mulighed for at nedlægge kronvildt.  

KP efterlyser en fælles holdning til emnet. 
 
Efter en længere diskussion af emnet, blev konklusionen af HGV opfordrer til samarbejde over 
skel omkring jagten på kronvildtet. Men det bør igen understreges at jægerhåndværket og 
sikkerheden SKAL være i orden – både i og udenfor skove. 



 
5. Fodring    
KP: Hvad er jeres holdning til at man i nogen private skove fodrer flere dyr sammen, end skovens 

normale bæreevne?  

Der er generelt enighed om at det er problematisk at der fodres så kraftigt, at bestanden lokalt 
bliver meget stor. Det kan medføre kraftige markskader på naboarealer – også udenfor 
jagtsæsonen. Der bør være fokus på emnet fremover. 
 
6. Hvordan har I oplevet den netop overståede jagttid på dåvildt? (KP) 

De første meldinger går på at det ikke har været så nemt som forventet at drive jagt på dyrene. 

Der er blevet nedlagt forholdsvis få dyr i de områder, hvor jagten er blevet ”lukket op”. 

 

7. Oplæg til handleplan hvor der er problemer med kronvildtbestanden eller afskydningen 

KW: Hvad gør vi når der i et område er en bliver en så stor kronvildtbestand, at det bliver svært at 

drive landbrug uden store vildtskadeproblemer? Det må være rimeligt, at en landmand IKKE 

behøver at hegne et areal, for at kunne drive landbrug i et område med en tæt kronvildtbestand. 

Kunne gruppen ”gå foran” hvis der konstateres problemer med bestandens størrelse? 

 

Enighed om at det er en opgave, der naturligt kan ”tages op” af HGV. Opstartsmødet vedr. 

reguleringsjagter på og omkring Ovstrup Hede er et godt eksempel på dette. 

  

8. Kommende møder  

Der arbejdes på et fælles møde med Hjortevildtgruppe Midtjylland. Mødet vil blive forsøgt afholdt i 

løbet af foråret. KP koordinerer og melder en dato ud snarest muligt. 

 

Der var enighed om ikke at afholde ”Mejdal-mødet” i foråret, men måske til efteråret i forbindelse 

med jagtsæsonens start. Dette kan evt. suppleres med lokale møder hvor der er behov. 

 

9. Eventuelt 

Ingenting. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


