Fællesmøde Laug – Jægerråd – HVG den 8. feb. 2018

Sted: Skovskolen Eldrupgård kl. 19 – 22.
Deltagere:
Per Therkildsen (Formand)
Erik Skriver (Skovbrug)
Jens Christian Dahl (Land- og skovbrug)
Claus Fogh (Friluftsrådet)
Laurits Hougaard (Landbrug)
Poul Kroier (Danmarks Naturfredningsforening)
Sandor Hestbæk (Naturstyrelsen)
Poul Arne Nielsen (Jægerråd Syddjurs)
Ove Dam (Jægerråd Norddjurs)
Ole Knudsen (Stubbesø hjortelaug)
Mogens Hvid (Rougsø hjortelaug)
Karsten Hansen (Løvenholm , Fjeld & omegns hjortelaug)
Jens Legarth ( Fuglsømose kronvildtlaug)
Lars Keiser ( Norddjurs hjortelaug)
Afbud: Sandor Hestbæk, Mogens Hvid (Gunner Jensen møder i stedet for Mogens)

Dagsorden:
1. Den fremtidige Dåvildtforvaltning.
2. Modernisering af de Jagtetiske regler for Kronvildt.
3. Erfaringer med de ny jagttider på kronvildt.
4. Dialogmøde den 4. juli 2018 – hvor og dagsorden?
5. Eventuelt.

Referat:
ad1:

Mødet indledt med at alle mødedeltagere redegjorde for deres position i
relation til en fremtidig dåvildtforvaltning.
Jens Legart: Ingen fast bestand af dåvildt i Fuglsø Mose, -så emnet har ikke
været diskuteret i dette laug.

Gunner Jensen: Der skydes kun de store hjorte, men emnet ikke drøftet i
lauget.
Laurits Hougaard: Der skal skydes et antal, så det ikke volder problemer. Kan
konstatere mindre skader fra dåvildt end fra kronvildt, da dåvildt p.g.a. deres
størrelse æder mindre.
Jens Chr. Dahl: Ønsker ikke større udbredelse. Det er en indført art og bør
derfor skydes uden yderligere begrænsning. Ikke så store skader som
kronvildt.
Erik Skriver: Ønsker de nuværende jagttider, - der mangler store hjorte. Derfor
ønskes en kortere jagttid på hjort større end spidshjort. Jagttid evt. i oktober og
november, så jagttiden er den samme som på kronhjort. Jagttiden ønskes
revurderet med jævne mellemrum, som det sker med kronvildt – og i forhold til
bestandsudviklingen.
Lars Keiser: Observerer flere dyr og der skydes flere. Ønsker en tilretning til
reglerne gældende for kronvildt. Ingen jagt på dåkalve i sept. da de sættes
senere og derfor er mindre og mere svage end kronkalve.
Poul Arne Nielsen: Bestanden vokser. Det er derfor vigtig at få en
forvaltningsplan vedtaget, så vi ikke kommer til at stå i en situation hvor
bestanden er blevet for stor.
Klaus Fogh: I Friluftsrådets perspektiv ser vi gerne dåvildt i naturen så flest
muligt kan opleve det store hjortevildt. Da bestanden er stigende, vil der være
behov for en forvaltningsplan, som kan ligne den gældende for kronvildt.
Karsten Hansen: Ønsker samme rammer som gældende for kronvildt. Det er
vigtigt at være opmærksom på, at anatomien er forskellig fra dåvildt og
kronvildt (dåvildt sætter kalve senere end kronvildt, brunsten starter senere for
dåhjorte etc.) og derfor kan vi ikke anvende de samme jagttider. Dermed er der
behov for en strategi og målsætning for dåvildt. Lokalt råderum ønskes.
Poul Kroier: Hælder mest til Jens Chr. holdning og anser dåvildt som en
invasiv art.
Per Therkildsen: Ønsker at vi beholder samme jagttider som i dag. Der er for få
gamle hjorte. Gerne en jagttid i lighed med kronhjort. Bestandsudvikling skal
følges som med kronvildt.
Ole Knudsen: Vi skal stoppe bestandsudviklingen af dåvildt, da råvildt presses
væk de fra sædvanlige levesteder
Generelt ønskes der – at processen om den fremtidige dåvildtforvaltning ikke
kommer til at tage lige så lang tid som ved kronvildtet.

Der ønskes flere fakta som beslutningsgrundlag – gerne tandsnit og data fra
vildtudbyttestatistikken.
Der ønskes ingen fredning af spidshjorte, da de f.eks. under en trykjagt - let
kan forveksles med hundyr.
Karsten Hansen illustrerede udviklingen på landsplan og lokalt på Djursland, bilag vedlagt.
Senest er der nedlagt kronvildt svarende til 39% i Norddjurs, mod 28% i
Syddjurs af estimeret forårsbestand. Balance vurderes til at være en
afskydning på ca. 33% af forårsbestanden.
Samlet vurderes det at bestanden på Djursland er ca. 1400 stk. dåvildt og ca.
2800 stk. kronvildt.
Diskussion om erfaringer med dyrenes villighed til at lade publikum komme
tæt på henholdsvis då- og kronvildt.
Ønske om at ældre hjorte udgør en større andel af dåvildtbestanden - ved at
afskyde kalve og dåer i samme forhold som gældende for kronvildt.
Det blev drøftet at indføre lokale ordninger med virkning allerede fra
kommende jagtsæson. Der var dog enighed om at laugene først skulle have
emnet op i deres respektive bestyrelser og på generalforsamlingerne. Derfor er
det sandsynligvis ikke muligt at indføre nye retningslinjer for den kommende
sæson. Landsregler tænkes i et to års perspektiv.
Et konkret forslag fra Erik Skriver kunne være at begrænse jagt på dåhjorte
større end spidshjorte til oktober og november. Bestandstørrelse søges bevaret
på ca. halvdelen af antal krondyr. Lokale fredninger hvor flere dyr ønskes, skal
være mulig. Uændret jagttid på kalve og dåer.
Spidshjort jagtbar fra september til og med januar.
Situationen ønskes - bordet rundt - drøftet med respektive baglande og tænkes
gældende fra næste år.
Der ønskes enkle regler pga. erfaringerne fra kronvildtforvaltningen. Der
forventes, -og ønskes mulighed for lokale forskelle.

ad2:

Karsten Hansen: Glæder sig over nye regler for fodring, men utilfredshed med
at reglerne kun gælder for jagtlejere og ikke lodsejere. Ensartet regelsæt
ønskes.

Der er fortsat steder hvor dyrene fodres med foder der giver tynd mave.
Ligesom der også er steder, hvor der fodres for tæt på skydestige/tårn. Gulerødder som foder, burde være omfattet af det kommende
forbud.
Der er eksempler på ejendomme, hvor der drives jagt hver weekend med stor
forstyrrelse til følge.
Stigende jagtleje på områder med hjortevildt har resulteret i at der er mange
jægere i konsortierne, med stort jagttryk til følge. 1.000,- til 1.200,- kr./pr.
hektar er ikke ualmindeligt på mindre arealer.
Etiske regler for hjortevildt ønskes debatteret i laugene, men vi skal længere
ud med diskussionen for at nå de svage led i kæden.
ad3:

I september er der skudt godt med kalve og spidshjorte –
vildtudbyttestatistikken vil vise hvor mange når vi får data herfra.
Færre hjorte nedlagt p.g.a. den forkortede jagttid. Det ser ud til at der har været
færre tryk- og drivjagter i de to måneder, der har været jagttid på kronhjort.
Der er ikke konstateret en ændring i antal eftersøgninger p.g.a. dæmrings og
skumrings jagt. 3 eftersøgninger på anskydninger før/efter solop og -nedgang.
Der har været et par eksempler på overtrædelser af de etiske regler.
Observationer gående på at den ændrede skydetid, også har betydet ændret
adfærd blandt dyrene.
Hjorte: Princippet har fungeret godt, da der i september har været mulighed for
at kigge de hjorte ud, der skulle skydes i oktober og november. Der var stadig
brunst ind i oktober.
I Norddjurs er opfattelsen at der er skudt det antal hjorte, der skulle skydes i
den begrænsede periode. I Syddjurs er der skudt færre hjorte, da de ikke er til
stede der - i så stort et antal - i oktober og november.
Mads Flinterups har opgjort sine første erfaringer og foreløbige
indberetninger, -se vedlagte bilag.
I Norddjurs har man oplevet nogen forvirring om jagttid og regler blandt jægere,
- en mere enkel jagttid ønskes og gerne ensartet for alle regionerne i Jylland.
Forslag om lokalitetsbestemmelse i lighed med de data der kom fra det 5 årige
projekt: Kæbeundersøgelsen på Djursland. Det kunne give værdifuld
information, hvis vi mere præcist kunne se hvor dyrene er nedlagt.

ad4:

4. juli kl. 19 til 22, dialogmøde om dåvildtforvaltning. Målgruppen er alle
interesserede på Djursland. “Ekspert” panel oplæg som baggrund for en
dialog med fremmødte. Ørum Aktivcenter foreslået som lokalitet for
afholdelse af mødet. Alternativt auditoriet på Vivild Efterskoleskole kl. 19 til 22:
Mads Flinterup er booket m.h.t. Schweiss erfaringer og de foreløbige
indberetninger fra den første jagtsæson med de nye regler, som f.eks.
kalvevægt og fordeling på køn. Af andre emner er nævnt: -fodring, -etik, jagttider, -laugsstruktur, -dåvildts biologi mm.
Forslag til oplægsholdere: -Carsten Riis Olesen, -Norbert Ravnsbæk?, -Egon
Bennedsen??
Evt. trofæudstilling i.f.m. mødet.

ad5:

Laurits orienterede om møde i Landbrugsforeningen med Seges omkring
emnet markskader på landsplan. Promilleafgiftsfonden finansierer en
undersøgelse af skader på mere forskningsbaseret vis. Støttes af etablerede
ERFA grupper. Skovbruget ønskes inddraget.
Kompensation for skader på mark- og skovbrug vurderes ikke som realistisk at
få indført.
En opfordring til laugene om at ajourføre deres hjemmesider.
Per ønsker at laugene tager de ”Jagtetiske regler for kronvildt” op i
bestyrelserne og kommer med forslag til en moderniseret revision.
Input til årsrapport sendes til Per inden Regionsmøde d. 15. marts.
En mere specificeret opgørelse over reguleringstal ønskes fra Sandor: hvilken region, -antal nedlagte dyr, -effekt

Reff.: Klaus Fogh/Per Therkildsen

