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1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 
OK 
 
2. Siden sidst. 
Dansk Skovforening har udpeget Mourits Troldtoft fra Ulfborg som afløser for Michael Tezlaff, der er flyttet 
til Østjylland. MT blev budt velkommen i gruppen, og fortalte om sig selv, at han er uddannet forstkandidat, 
og bl.a. driver en skov- og landbrugsejendom øst for Ulfborg, hvor der ofte er store udfordringer med 
kronvildt. Diskussion af reguleringsjagterne på og omkring Ovstrup Hede der blev afviklet i 2013/14. Fra 
sæsonen 2014/15 havde ejeren af heden valgt at udleje jagten, hvorfor naboerne ikke længere var 
involveret i den fælles regulering af kronvildtet. Det beklagede KW, da samarbejdet omkring 
reguleringsjagterne i 2013/14 havde været meget positivt. Snak om Naturstyrelsen Vestjyllands nabo- og 
jagtforeningsjagt sidst i januar, der i år blev afholdt i Fejsø Plantage i stedet for Hoverdal Plantage, hvor 
jagten havde været afholdt de seneste år. Ærgerlig at der ikke var mødt så mange nabojægere op til den 
fælles start og afslutning.  
 
3. Evaluering af Mejdalmødet – 20. november 2014 
Efter en pause på 2½ år blev der atter afholdt et Mejdalmøde, hvor ca. 215 personer var mødt frem. Der 
var indlæg fra Lars Jensen og Mads Flinterup – begge DJ, Henrik Bertelsen fra Landbrug & Fødevarer, Bo 
Håkansson, DN samt KP og JHJ. Den efterfølgende debat var konstruktiv, og generelt lader det til at folk 
med forskelige interesser, har fået mere forståelse for ”modpartens” synspunkter. Debatten synes at være 
knap så polariseret, samt mere nuanceret og konstruktiv.  
 
4. Evaluering af ”Ulfborgmødet” – 16. marts 2015 
For at få inspiration til nye kronvildtforvaltningsmodeller afholdt HGV et møde efter at data fra jagtsæsonen 

2014/15 var i hus. Her var inviteret ca. 50 deltagere, der alle har interesser i kronvildtforvaltningen – enten 

som jægere, skovejere eller landbrugere i og omkring de tre kerneområder for kronvildt i HGV´s område. 

Forud for mødet var der modtaget 11 konkrete forslag til nye forvaltningsmodeller eller forslag til justering af 

jagttider. Alle forslag blev diskuteret, og efter en lang aften hvor der bl.a. blev snakket hjortelav – evt. med 

”fordele” for medlemmer, samarbejde over skel, afskaffelse af kalveregulering, skumrings-/dæmringsjagt 

m.v., kunne en forsigtig konklusion være, at det der kunne opnås en eller form for enighed om, ligner lidt 

den model vi har i dag - nemlig en model med differentierede jagttider for hjort, hind og kalv. Generelt var 

der enighed om en totalfredning af ”mellemhjorte” i hele jagtsæsonen.   

 

5. Årets afrapportering 2015 
Der er frist for aflevering af årets afrapportering d. 17/4. De forskellige punkter blev drøftet. MT efterlyste en 
målsætning om bestandsstørrelse, afskydning m.v., der blev efterfulgt af en længere snak om 
optælling/estimeringen af bestanden, der absolut ikke er nem. ”Folketællinger”, hvor mange er af huse en 
aften eller morgen, er en metode der er brugt flere steder, men resultatet af sådanne tællinger er nok 
tvivlsom. Bl.a. har vejret meget stor indflydelse på resultatet. Der er dog ingen tvivl om at det kan være 
positivt for samarbejdet omkring kronvildtet med fælles tællearrangementer. KP og JHJ skriver 
afrapporteringen sammen i næste uge – dato meldes ud. Alle er velkomne til at deltage. Udkast udsendes 
til hurtig kommentering.  



 
6. Uheldige episoder i jagtsæsonen 2014/15 
Der er flere eksempler på uheldige jagtmæssige episoder i den seneste jagtsæson. Der er eksempler på at 
der er afdrevet områder der fungerer som ”vildtlommer” på Naturstyrelsens arealer – hvor dyrene normalt 
har fred – med det formål at få dyrene drevet ud på naboterræner, hvor de så kan beskydes. Dette er 
ulovlig jagt. Der er også flere meldinger på at flere jægere har skudt mange skud til flere dyr i samme rudel 
på samme areal. Det er meget svært efterfølgende at får ”redt trådene ud” i sådanne tilfælde. Disse og 
andre episoder, har været omtalt på bl.a. ovennævnte møder, ligesom KP har nævnt det på mange møder 
afholdt i DJ-regi.   
 
7. Eventuelt. 
Der arbejdes på at arrangere et møde med Hjortevildtgruppe Midtjylland, hvor forvaltningen, fælles 

snitflader m.v. kan drøftes. 

 


