Møde i Hjortevildtgruppe Djursland den 03.10.17
Tilstede:
Jens Chr. Dahl, Erik Skriver, Laurits Hougaard, Per Therkilsen, Klaus
Fogh
Afbud:
Poul Kroier, Sandor Hestbæk Markus
Dagsorden:
1. Kort nyt/bordet rundt
2. Mail fra Laugsformand Karsten Hansen (vedhæftet)
a. Regionens stillingtagen til den nye hjortevildtforvaltning, på kort
og langt sigte (3 år)
b. Status på de fire mål (køns- og aldersfordeling, ældre hjorte,
spredning, etik) – hvor er vi i dag på disse områder? (det bliver vi
nødsaget til at vide noget om, for at se om vi har rykket os i den
rigtige retning).
c. Status på udfordringerne (skader på land- og skovbrug - hvad
er et acceptabelt skadeniveau?, stabil hjortevildt bestand – hvad
er det?) hvilke initiativer skal der til for at vi ved hvor vi står i dag
og hvordan vi fremadrettet løbende kan følge med i udviklingen?
d. Vision, målsætning for Hjortevildt Djurtsland i f.t. forvaltningen.
e. Fokus områder f.eks. indlevering af tænder / kæber, indsamling
af vægt på kalve i sept. andre tiltag?
f. Forsøgsordning – hvordan får vi fulgt op på skumrings- og
dæmringsjagt, hvad var / er målet og hvordan kommer vi derhen?
g. Fællesmøde for regionen – der var drøftelser herom i Juli
måned.
h. Samarbejde med de lokale laug, hvordan kommer vi videre, er
der brug for de lokale laug – (det virker som om tingene er gået
lidt i stå)!
3. Danmarks Jægerforbunds Handlingsplan for Hjortevildtindsatsen.
4. Regionens Årshjul for aktiviteter i 2018
5. Fremtidens forvaltningsplan for Dåvildt.
6. Eventuelt

Referat:
Ad 1:
Kritik af det rundsendte udspil fra Jægerforbundet til Handlingsplan for
Hjortevildtforvaltningen. Der er afsnit hvor meningen findes svært forståeligt.
Gruppen mangler referat fra seneste møde. Referatet er heller ikke at finde på
hjemmesiden.
Ad 2:
a) Regionen følger udviklingen. Bl.a. Vildtudbyttestatistikken, Bestandsudviklingen,
vægten på nedlagte kalve, jagtetik, skader på mark og skov, tandsnitundersøgelsen
mm.
b) Spredning af kronvildt kan ses over det meste af Djursland. Det viser
tilbagemeldingerne fra laugene. Tandsnitundersøgelsen vil på sigt vise facts om de
nedlagte hjortes alder. Det er derfor vigtigt at såvel regionen som laugene gør en
aktiv indsats for at få samlet tænder ind fra de nedlagte hjorte.
Vildtudbyttestatistikken vil vise om vi med de nuværende tiltag går i retning mod en
mere ligelig kønsfordeling.
c) I England er der områder hvor Droner benyttes til bestandsvurderinger. Så langt
er vi endnu ikke i Danmark. Bestanden vurderes som passende, med en
forårsbestand på ca. 2500 dyr. Dette mål kan det være nødvendigt at justere på –
afhængig af køns- og aldersfordeling samt skadesniveau.
For så vidt angår skader på landbrugsarealerne, så forsøges der etableret et
samarbejde mellem landmænd med kvantitative opgørelser på skader via
spørgeskemaer, for på sigt at få et validt statistisk materiale.
Laurits arbejder videre med dette via Landbrugsforeningen.
Med henblik på at kvalificere diskussionen ønskes viden om markskader og
hvor markskaderne opstår (hvilke områder og evt. afgrøder) Laurits nævnte at det
typisk er omkring kerneområderne, problemerne er størst.
På Løvenholm har de gjort skaderne op til 1.5 mio. / år på land- og skovbruget
(langt mest i skoven). Skaderne svarer til ca. 425,-kr/Ha/år.
d) Der er en generel vision om at få bestanden hen imod en naturlig balance over de
næste tre år.
e) Kalø / Jægerforbundet er ansvarligt for at der indsamles fortænder fra kronhjorte;
men det er vigtigt at vi i Regionen / Laugene får rettet kontakt til nøglepersoner med
stor kontaktflade, så vi kan få så stort et materiale som muligt indsamlet.
f) Kritik af at vildtudbyttestatistikken ikke er tilrettet, så dæmrings- og
skumringsjagt kan registreres.
Der ønskes tilbagemeldinger fra de lokale Schhweisshundeførere over
eftersøgninger foretaget i september måned, hvor der har været dæmrings- og
skumringsjagt. Er der færre eller flere eftersøgninger? Hvad er status?
g) Tradition for et årligt dialogmøde med jægerrådene og laugene i februar.
Dagsorden på februar mødet kunne være:
Første sæson med de nye jagttider.
Modernisering af de Jagtetiske regler for kronvildt.
Fremtidens forvaltning af Dåvildt.

Mulighed for at udvide gruppen med medlem fra Laugene blev drøftet; men
gruppen holder fast i det nuværende antal.
Formand afholder yderligere et halvårsmøde med formændene for laugene og evt.
med formændene for Jægerrådene.
h) Gruppen støtter op om arbejdet i laugene. Der er behov for at nå ud til så mange
jægere som muligt, også de der ikke er medlem af Jægerforbundet. Et forgrenet
netværk kan kun ske gennem laugene, Jægerrådene og foreningerne.
Ad 3:
En første diskussion af Jægerforbundets udspil til handleplan. Tiden tillod ikke en
grundig gennemgang.
Gruppens medlemmer tænker over udspillet og sender evt. kommentarer ind til
formanden.
Formanden bad om at arbejdets formål i f.eks. den Regionale Hjortevildtgruppe blev
beskrevet så opgaverne var definerede og opnåelige. F.eks. har den Regionale
gruppe ikke myndighed til at sikre vi når mål – men vi kan påtale, rådgive, oplyse og
medvirke til forskellige tiltag.
Ad 4: Årshjul: -Regionsmøder, Laugsmøder, -Stor-/dialogmøde, -Møder med
Jægerrådsformænd, -Årsrapporten.
I forbindelse med udfærdigelse af årsrapport, ønsker vi om muligt at få data om
nedlagt kron – og dåvildt fremrykket. Da fornyelse af jagttegn/riffeltilladelse skal
være sket senest 1. april og indberetninger derfor er foretaget forud for 1.
april, skulle dette være muligt. Årsrapporten kunne i så fald blive et dynamisk
arbejdsredskab.
Egne møder:
-8. feb. 2018 (fælles med laugene og jægerråd, aftenmøde).
Tanker og ideer vedr. dagsorden deles mellem mødedeltagerne senest 2 uger før
mødet, så alle kan være forberedte.
-15. marts 2018 eftermiddagsmøde. Årsrapport. Evaluering efter første
sæson med nye regler
-28. juni 2018 eftermiddagsmøde.
-4 okt. 2018 eftermiddagsmøde.
Dialogmøde:
-4. juli 2018 aftenmøde. Tema: -De Jagtetiske regler, -Erfaring fra første sæson
med nye regler, -Anskydningsproblematik, -dæmrings-og skumringsjagt, Forvaltning af dåvildt.
Ad 5: Vi afventer et oplæg efter mødet i februar 2018.
Ad 6: Evt. Intet
Reff.: Klaus Fogh / Per Therkildsen

