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1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
OK
2. Siden sidst.
Der har verseret en hed debat på forskellige jagt-sites og på forskellige sociale medier siden Den Nationale
Hjortevildtgruppes tanker omkring en fremtidig forvaltning – herunder jagttider – for kronvildt blev
offentliggjort i maj 2015 – og igen efter en ny model blev præsenteret først i december 2015. Ikke alle
artikler og den efterfølgende debat har været lige konstruktive og sobre – og ofte har debatten været meget
personlig.
3. Drøftelse af udspillet fra Den Nationale Hjortevildtgruppe (DNH)
Efter oplægget fra Den Nationale Hjortevildtgruppe, der er beskrevet i referatet af møde 22 i HGV,
offentliggjorde DNH først i december 2015 et nyt oplæg til en kommende forvaltningsmodel og jagttider for
kronvildt. Se nedenfor.

Skema ”sakset” fra en DJ powerpoint-præsentation, der er brugt ved årsmøderne i de kommunale
jægerråd.
Efter en længere diskussion om modellen og processen var der enighed om at modellen virker rimelig
enkel, men der er en del ”løse ender” omkring det juridiske med bl.a. arealbegrænsningerne. Flere var
også skeptiske omkring indrapporteringen af nedlagte hjorte. Der var enighed om at muligheden for jagt på
tværs af skel bliver lettere, når jagttiden på hjorte er adskilt fra jagttiden på hinder/kalve – og når jagttiden
på hjorte ligger først i sæsonen, hvor hjortene er mest spredt, giver det flere jægere mulighed for at
nedlægge hjorte.

MT efterlyste flere redskaber til at reducere bestanden. Værktøjskassen til bestandsreduktion er nogle af
de udeståender der er i den fremtidige forvaltningsmodel. Fremadrettet kan en dæmringsjagt – f.eks. jagt
fra ½ time før solopgang – måske lokalt blive en mulighed, når jagttiden bliver adskilt på
hind/kalv/spidshjort og de ældre hjorte. Generelle muligheder for dæmringsjagt er Danmarks
Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse modstandere af.
4. Forslag til kommende jagttider for dåvildt
Nye jagttider forventes først at træde i kraft, så de bliver gældende for jagtsæsonen 2018/19, så der er
stadig tid til at debattere forslag/ønsker lokalt.
Umiddelbart er det HGV´s indstilling, at der ikke kan være ”fuld” jagttid på dåvildt i hele HGV´s geografiske
område, da dåvildtbestanden mange steder stadig er under opbygning. Der er generelt opbakning til en
kommende jagttid, der følger principperne i ”Thy-modellen”, hvor jagten på då, kalv og spidshjort er adskilt
fra jagten på ældre hjorte. Jagttiden på hjort bør også først fastlægges efter brunsten, da en god
dåvildtbrunst er afhængig af en lokal tilstedeværelse af en vis mængde hjorte af en vis alder.
I øjeblikket er følgende jagttider gældende for Thy:
 Då, kalv og spidshjort – jagtbare hele december
 Øvrige hjorte – jagtbare 1. uge i januar
5. Uheldige episoder i jagtsæsonen 2015/16
Der er – desværre – stadig en del uheldige eksempler fra den netop afsluttede jagtsæson. Der er flere
eksempler på dårligt ”jægerhåndværk” og uetisk jagtudøvelse. Nedenfor nogle eksempler:





Mange hjorte nedlagt på samme lille areal
Kronvildt jagtet med bil
Chancebetonet skydning til dyr i bevægelse på langt hold
Afgivelse af skud hvor sikkerheden ikke har været i orden

Flere konkrete episoder er håndteret af HGV primært v. formanden. Det overvejes at indkalde til møder helt
lokalt, på steder, hvor der er konkrete problemer/udfordringer.
6. Afskydningsplaner for kronvildt for Naturstyrelsen Vestjylland – se bilag
JHJ fremlagde Naturstyrelsen Vestjyllands afskydningsplaner for kronvildt for hhv. den nordlige del (det
tidligere Klosterheden Statsskovdistrikt) og den sydlige del (det tidligere Ulborg Statsskovdistrikt) – se bilag.
Planerne omfatter både arealer, hvor jagten er udlejet, arealer med dagjagt, arealer hvor Kongehuset har
jagtretten samt arealer hvor Naturstyrelsen forestår jagten. Det har ikke tidligere været praksis med
deciderede afskydningsplaner, men nye interne retningslinjer i medfør af en justering af Naturstyrelsens
jagtpolitik, er det besluttet at alle Naturstyrelsens enheder skal udarbejde afskydningsplaner for det større
hjortevildt, der kan anvendes som et styringsredskab i den daglige jagtforvaltning.
KP spurgte til fordelingen mellem hinder/smalhinder og kalve der er 1,2:1 for syd-planen – og ikke 1:1. JHJ
kunne berette at det selvfølgelig var ønskeligt med en ligelig fordeling, men erfaringer fra tidligere sæsoner
har vist at der nedlægges betydeligt flere hinder/smalhinder end kalve, så planen er med den nuværende
fordeling mere realistisk i praksis.
7. Eventuelt.
Kort snak om HGV´s afrapportering af jagtsæsonen 2015/16 til Den Nationale Hjortevildtgruppe, der plejer
at have frist medio april. Der overvejes et møde, når årets afskydningsdata er indsamlet.
Et kommende Mejdal-møde overvejes afholdt. Dette kan evt. gøres inden jagtsæsonen starter – f.eks.
ultimo august. Emner m.v. efterlyses.

Bilag 1
Afskydningsplan for kronvildt - Naturstyrelsen Vestjylland 2015/16
Nord: Klosterheden + udlejede arealer administreret af det tidligere Klosterheden Statsskovdistrikt
Syd: Arealer administreret af det tildigere Ulborg Statsskovdistrikt - arealer med dagjagter,
reguleringsjagt samt udlejede arealer
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