Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region

Møde d. 1. juli 2015
Deltagere: Hans Schougaard, Danmarks Jægerforbund, Poul Arne Madsen, Dansk Skovforening,
Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og Dansk Landbrug, Sv. Erik Pedersen, Dansk
Landbrug og Erik Liboriussen, Danmarks Naturfredningsforening
fraværende: Ole Bøgh Vinter, Friluftsrådet
Sekretær: NST Midtjylland.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat
Fælles forslag om jagttider på kronvildt
Kontakter med laug, private hjortebestande og JKF’er
Afskydning kommende sæson
Øget afskydning hind og kalv?
Fællesjagter?
Markskader
Evt. møder 2014/2015?
Næste møde
Evt.

Ad. 1 Mødet var indkaldt ekstraordinært. Det blev besluttet at mødet erstattede det planlagte møde i august.
Der var ingen bemærkninger til referat.
Ad. 2 Hans oplyste at Vildtforvaltningsrådets krav om
flere store hjorte,
færre hinder og kalve og
at de vil se resultater
havde betydet at den nationale hjortevildtgruppe havde barslet med et forslag, som bl.a. indeholder krav
om laugdannelse og mere ensartede jagttider.
De 3 formænd for hjortevildtgrupperne i de centrale dele af Jylland havde sat sig sammen og formuleret
et fælles alternativ dertil:







Jagttid på kalve: 1.9-31.1
Jagttid på hinder: 16.10-31.1
Jagttid på spidshjort: 1.9-31.1
Mellemhjorte op til 6 sprosser på ene stang: fredet
Jagttid på hjorte med mindst 6 sprosser på ene stang: 1.9-15.12
Ejendomme under 50 HA må maksimum skyde én hjort pr. år, med mindst 6 sprosser på
ene stang (må godt skyde spidshjorte).

For at leve op til kravene, mener vi at der skal tildeles følgende værktøjer:
A. Selektionsjagt på hjorte, der skal ud af avlen. Der skal i så fald foreligge en
forvaltningsplan (journal) for afskydning af antal hjorte på ejendommen godkendt af såvel
Naturstyrelsen som Den Regionale Hjortevildtgruppe.
B.

Dæmringsjagt: 1 time før solopgang på kun hind og kalv fra 16.10-31.1.

C.

Ingen tryk-/drivjagt i september.

Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region
Forslaget afstedkom flere bemærkninger fra gruppen.
Poul Arne mente forslaget kommer for tideligt i forhold til effekt af nuværende ordning, men erkender
samtidigt at det ikke er muligt at hind/kalv reduktionen.
Sv. Erik er imod arealbegrænsning og ændring til krav om min. 6 sprosser.
Niels Peter peger på at der er ejendomme, hvor hjortene først kommer i december/januar.
Gruppen accepterer at der laves en fælles indstilling, men opfordre til at sprosse-kravet fastholdes

på 5, hvis der kan opnås enighed derom med de øvrige hjortevildtgrupper.
Ad. 3 Hans orienterede om kontakterne hidtil. Der er ikke megen respons/dialog fra JKF’ere og laug. Hans
orienterer løbende.
Ad. 4 Gruppen opfordrer til
Øget afskydning af hind og kalv
Anvendelse af fællesjagter på tværs af ejendomme. Gerne hvor NST indgår.
Ad. 5 Der har været relativ stille omkring markskader. Kendskabet til ordningen med kalveregulering er blevet
mere udbredt.
Der opleves skader på skov og bestanden taget i betragtning må markskadeploblemet fortsat være
aktuelt. I skov vil uro kunne løse problemet lokalt, mens el-hegn gerne i kombination med
aflastningsarealer kan mindske problemerne.
Ad. 6
Ad. 7 Næste møde blev ikke aftalt.
Ad. 9
Ad. 10
Ad. 11
Ad 12
Ad. 13
Ad. 14
23. februar 2016
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