Referat af møde i Hjortevildtgruppe Sydjylland
Dato: 25. september 2017 kl. 16 – 20
Sted: Ålholt, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl
Deltagere: Jens Venø Kjellerup, Benny Ølgod , Erling Christensen, Alex Schou,
Knud Henrik Hansen, Jørn F. Andersen, Claus Simonsen (NST), Simon Bo
Sørensen (NST) og Karsten Lund-Platz
Referent: Karsten Lund-Platz

1.

Opfølgning på processen omkring nye jagttider. Har vi informeret
godt nok til bagland og andre interessenter?

Gruppen var enige om at forløbet havde været kort, men konstruktivt i forhold til
situationen. For at informere alle interesserede blev der afholdt offentligt møde d.
1 marts.

2. Evaluering af brunstjagten 2017 – hvad har vi hørt af godt/skidt?
Det er gruppen opfattelse, at flere jægere har været oftere afsted, og gruppen har
kendskab til, at der lokalt er eksempler på for høj afskydning af hjorte i forhold til
arealets størrelse. Samlet set vurderer gruppen dog ikke, at der er nedlagt flere
hjorte i september end der plejer.
3. Fællesjagter på hind og kalv på tværs af skel? Hvordan sikrer gruppen,
at jægerne udnytter muligheden for store jagter uden hjorte?
Gruppen ser større fællesjagter på hind og kalv som den mest effektive metode til
at nedbringe tilvæksten i bestanden. Gruppen håber derfor, at nogle af de
eksisterende hjortelav vil tage initiativ til sådanne jagter i perioden 16/12- 31/1, da
det ikke er tilladt at nedlægge hjort større end spidshjort i den periode.
Gruppen besluttede, at invitere formændene for hjortelav i gruppens område,
jægerrådsformænd samt repræsentanter for HedeDanmark og Skovdyrkerne til et
møde d. 27. november kl. 19-21. Formålet med mødet er at drøfte mulighederne
for at arrangere lokale fællesjagter på hind og kalv. Gruppen har kendskab til
følgende hjortelav, som alle vil blive inviteret:
Sdr. Omme Hjortelav, Blåbjerg-Bork Hjortelav, Oksbøl Hjortelav,
Fanø Hjortevildtgruppe, Kronhjorte.dk, Smidstrup Hjortelav og
Gøding Hjortelav.
4. Eventuelt
Gruppen drøftede udfordringen med af afsætte vildtkød. Mange jægere har ikke
mulighed for at afsætte vildtkød, og derfor nedlægger de ikke mere end de selv har
mulighed for at spise. Rent etisk er dette helt i orden, men rent
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forvaltningsmæssigt bliver manglende afsætningsmuligheder ofte en barriere for
at foretage den nødvendige afskydning. Ved større fællesjagter bør
vildtafsætningen og den påkrævede vildthygiejne derfor tænkes ind i
planlægningen af jagten.

Efter dagsordenen er gennemgået kører vi en tur til Grærup Langsø og kigger på
brunsthjorte. Naturstyrelsen er vært for en let aftenforplejning.
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