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Jens Henrik Jakobsen - JHJ, vildtkonsulent, Naturstyrelsen Vestjylland (NST VJY), sekretariat
1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
OK
2. Siden sidst
Der er mange meldinger om en mystisk jagtsæson for kronvildtet – især omkring gl. Ulborg. Flere steder
oplevede man mange dyr på de første jagter, og herefter næsten intet kronvildt. Andre steder var der
sæsonen igennem meget vildt. Der var i en stor del af sæsonen meget store kronvildtrudler på og omkring
Vind Hede. De store rudler er ikke et sundhedstegn, og det er vanskeligt at drive en effektiv jagt på dem.
3. Evaluering af de nye jagttider på kron- og dåvildt
Kronvildt:
Den korte jagttid på hjorte har medført et meget højt jagttryk i de første 14 dage i september. De 6 uger,
der er kortet af jagttiden, ser ikke ud til at have haft nogen mærkbar effekt på afskydningen af voksne
handyr. Se pkt. 4 nedenfor.
JE: jeg har hørt flere jægere sige, at når det er lovligt, så skyder jeg også mindre/yngre hjorte. Jeg tror ikke
vi kan løse udfordringen med ønsket om flere ældre hjorte i bestanden ad frivillighedens vej.
LCR: Der har ikke været mange dyr i den sydlige del af ”Ulfborgområdet”. Er der, de seneste år, skudt for
mange hinder, og er det resultatet af det vi ser nu?
Dåvildt:
KP: Afskydningen af dåvildt virker til at være vanskeligere at gøre op end kronvildtet. Der bliver nok nedlagt
dåvildt mere spredt i HGV´s område end for kronvildtets vedkommende. Det var vel også det der var
baggrunden for ønsket om lokale dåvildtbestande, men det giver lidt udfordringer når der skal konkrete tal
på afskydning og bestand.
Bedre metoder til opgørelse fremadrettet af afskydning og bestand blev diskuteret. Ingen endelig
konklusion.
MT: Mit indtryk er at dåvildtets opholdssteder veksler meget. Nogen gange står de fast på visse lokaliteter,
og andre gange er de helt væk. Umiddelbart virker det som om de ikke er lette at drive jagt på, hvorfor en
måneds jagttid på då, kalv og spidshjort måske er for kort.
SC: Jeg har indtryk af at der er en høj selvjustits blandt dem der driver jagt på ”Stauningbestanden”. Der
bliver ikke nedlagt mange dyr.
4. Afskydningen – Ulfborgområdet 2017/18
Afskydningen er stadig faldende i Ulfborgområdet. I forhold til 2016/17 er den i faktiske tal faldet med 143
dyr, hvilket svarer til et fald på 11,6 %. Faldet i afskydning er relativt større på Naturstyrelsens Vestjyllands
arealer, hvor afskydningen er faldet med 102 dyr = et fald på 34,4 %.

JHJ: der er afholdt lidt færre jagter i 2017/18, og de store rudler har været en udfordring – og ellers må man
konstatere at der ikke er to jagtsæsoner der er ens.
KP: ser man på afskydningen gennem de seneste år med forskellige regler for hjorteafskydning – og med
en afkortning af jagttiden på hjorte på 6 uger i sæson 2017/18 - har fordelingen af afskydningen mellem
handyr og hundyr – når kønsfordelingen mellem kalvene ansættes til 1:1 mellem han og hun – de seneste
år ca. været 44% handyr og 56% hundyr. Det er tankevækkende at det ikke har ændret noget, når der
”drejes på forskellige håndtag”, som sprossefredning i dele af sæsonen og kortere jagttid.
Måske er bestanden reduceret, men de store rudler, der gør det vanskeligt at drive en effektiv jagt, kan
sløre billedet.
Se nærmere om afskydningen nedenfor:

Fig. 1. Afskydning i ”Ulfborgområdet 2017/18.

Fig. 2. Antal hjorte nedlagt i de første to uger af september 2017 i ”Ulfborgområdet”

Fig. 3. Antal hinder og kalve nedlagt i perioden fra ½ time før solopgang til solopgang i januar 2018 i
”Ulfborgområdet.

Fig. 4. Grafisk fremstilling af afskydningen i ”Ulfborgområdet” 2008/2009 til 2017/18. Det er forudsat af
kønsfordelingen af kalve er 1:1. De to pile markerer hvornår hhv. sprossefredningen (pilen til venstre) og
forkortelse af jagttiden på hjort blev indført.
5. Kommende jagttider på kron- og dåvildt
Genoptagelse af diskussionen fra mødet i november, hvor der blev snakket om, at HGV evt. skulle foreslå
en genindførelse af en sprossefredning i dele eller hele jagtsæsonen. Efter en snak om emnet, var
konklusionen, at der ikke var enighed om at forsøge at få ændret jagttiderne. Man ønsker at se resultatet af
de gældende jagttider, før der tages initiativ til evt. justering jagttider m.v..
Der var derimod enighed om at der fremadrettet bør arbejdes imod ens jagttider i f.eks. for HGV og
Hjortevildtgruppe Midtjyllands områder.
Jagttiden på dåvildt ønskes uændret.
6. Spørgsmål til HGV fra Miljøstyrelsen
Fra mail sendt til de enkelte hjortevildgruppers sekretariater 15. februar 2018, er der bestilt en besvarelse
af nedenstående spørgsmål:

Arbejdet med den fremtidige strukturering af hjortevildtarbejdet
--------Ved de regionale hjortevildtgruppers årsmøde den 13-14. april skal struktureringen af hjortevildtarbejdet
indledningsvist drøftes. I den anledning bedes i som sekretærer sikre:
1) den enkelte gruppes skriftlige tilbagemelding på nedenstående spørgsmål såvel som
2) jeres personlige skriftlige tilbagemelding som sekretær for gruppen

De spørgsmål/emner som ønskes belyst er følgende:
-

Er der udfordringer hvad angår gruppens organisering?
Er der udfordringer med sekretariatsbistanden fra NST?
Hvilke udfordringer opleves generelt i forbindelse med arbejdet i den regionale hjortevildtgruppe?
Fremstår gruppens organisering og opgaveløsning tydeligt

Med afsæt i ovenstående spørgsmål skal i individuelt (som sekretær) besvare spørgsmålene og yderligere
sikre at jeres respektive hjortevildtgruppe samlet besvarer spørgsmålene.
Alle besvarelser skal sendes til undertegnede. Fristen herfor er torsdag den 15. marts
---------Diskussion af ovenstående punkter. JHJ sammenskriver resultatet af snakken, der udsendes til
kommentering. Herefter indsendes bidraget. Se nedenfor7. Eventuelt
Snak om evt. afholdelse af et Mejdalmøde i 2018. Generel stemning for at afholde nogle mindre lokale
møder.
JHJ: Naturstyrelsen Vestjyllands afskydningstal for sæsonen sammenlignet med afskydningsplanerne
offentliggøres på hjemmesiden, når de sidste afskydningstal er klar.
Nedenfor HGV´s svar til Miljøstyrelsen – se pkt. 6
Til:
Miljøstyrelsen – Naturforvaltning
Att. Søren Egelund Rasmussen
Fra:
Hjortevildtgruppe Vestjylland
På et møde 6. marts 2018 har gruppens medlemmer diskuteret nedenstående punkter.
Er der udfordringer hvad angår gruppens organisering?
Ikke umiddelbart.
Er der udfordringer med sekretariatsbistanden fra NST?
Ikke umiddelbart problemer. I en egn af landet hvor NST er en stor aktør som grundejer og forvalter af store skov- og
naturarealer – og stor forvalter af hjortevildtjagt, kunne en mere reel repræsentation af NST i hjortevildtgrupperne
være en ønsket. Det ville give mulighed for at NST, under forudsætning af den enkelte sags karakter, ville kunne tage
stilling til et givet emne under møderne. I den nuværende konstruktion, er det ”kun” som sekretariat NST har en
rolle i dag.
Hvilke udfordringer opleves generelt i forbindelse med arbejdet i den regionale hjortevildtgruppe?
På trods af at hjortevildtgrupperne i mange år har været et centralt element i den danske hjortevildtforvaltning, er
det langt fra alle jægerne og øvrige interessenter, der har forståelse for gruppens opgaver. Vores mål virker, uden
tvivl, diffuse for mange. Det er ikke alle hjortevildtgruppens dispositioner, der er forståelse for og accept af i de
respektive foreningers bagland.
Fremstår gruppens organisering og opgaveløsning tydeligt?
Ja – de opgaver gruppen forventes at løse er tydeligt formulerede.
Med venlig hilsen
Knud Pedersen, formand

