Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region

Møde d. 2. sept. 2014
Deltagere: Hans Schougaard, Danmarks Jægerforbund, Poul Arne Madsen, Dansk Skovforening,
Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og Dansk Landbrug, Sv. Erik Pedersen, Dansk
Landbrug, Ole Bøgh Vinter, Friluftsrådet og Erik Liboriussen, Danmarks Naturfredningsforening
fraværende:
Sekretær: NST Midtjylland.

Dagsorden
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Godkendelse af referat af 18.2.2014.
Fællesmødet for de regionale hjortevildtgrupper 20.5.2014
Ekskursion for de regionale hjortevildtgrupper 12.-13.9.2014
Kontakter med laug, private hjortebestande og JKF’er
Afskydning kommende sæson
Øget afskydning hind og kalv?
Fællesjagter?
Markskadeproblematikken/reguleringstilladelser
Evt. møder 2014/2015?
Næste møde
Evt.

Ad. 1 Der var ingen bemærkninger til referatet.
Ad. 2 Hans oplyste at landbrugets repræsentant, Henrik Berthelsen, på mødet havde været utilfreds med de
hidtidige resultater i forsøget på at kontrollere kronvildtbestanden. Henrik Berthelsen pegede på
muligheden for forskellige tiltag til styring af jagten/afskydningen.
Referatet fra mødet havde affødt en efterfølgende diskussion om sikavildt.
Ad. 3 Hans og Steen deltager
Ad. 4 Hans orienterede om kontakterne hidtil. Der havde været dialog med et enkelt område som ikke havde
været opmærksom på de foreslåede ændringer af jagttider.
Hans konstaterer at der er behov for et udvidet/mere finmasket netværk som kan bidrage med meldinger
om afskydning.
Poul Arne konstaterede at der var huller i det nuværende netværk.
Hans vil prøve igen at tage kontakt til JKF’erne for mulighederne for etablering af et netværk.
Ad. 5 Hans efterlyste forslag der kunne bidrage til øget afskydning af kalv og hind?
Sv. Erik pegede på muligheden for dæmrings- og skumringsjagt på hind, kalv op spidshjort.
Poul Arne nævnte februarjagt.
Fællesjagt i januar på hind og kalv blev også nævnt.
Pressemeddelelse med fokus på bestandsreduktion og opfordring til fællesjagt/lokalt samarbejde kunne
også være et virkemiddel.
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Ad. 6 Der havde været relativ stille omkring markskader. Antageligt fordi administrationen af
reguleringstilladelser er overgået til NST, Blåvandshuk, og kendskabet til muligheden for
reguleringstilladelse er blevet mere udbredt.
Sv. Erik spurgte hvorfor tilladelserne løber til 30/9 mod tidligere 31/8?
Steen oplyste at der hele tiden havde været mulighed for tilladelse indtil 30/9, men at praksis på NST,
Midtjylland havde været at tage hensyn til starten af hjortejagten. Det kunne betyde at nogle enkelte
måtte ansøge igen, hvis der stadig var problemer i september. Blåvandshuk har valgt en anden tilgang.
Ad. 7 Hans foreslog at der holdes et offentligt møde i foråret. Hans efterlyste forslag til mulige
foredragsholdere?
Ad. 8 Næste møde aftaltes til tirsdag d. 17/2 - 2015 kl. 18.30
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