
Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region  

 

Møde d. 6. sept. 2017 
 

Deltagere: 

 

 

fraværende: 

 

Sekretær: 

Hans Schougaard, Danmarks Jægerforbund; Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og 

Dansk Landbrug; Sv. Erik Pedersen, Dansk Landbrug; og Erik Liboriussen, Danmarks Naturfrednings-

forening 

John Balle Jensen, Friluftsrådet, Poul Arne Madsen, Dansk Skovforening 

 

NST Midtjylland. 

 

 Dagsorden 

 1. Godkendelse af referat fra 27/2 2017. 

 2. Årsmødet i Kolding for de regionale hjortevildtgrupper 1/5 2017 

 3. Ekskursion for de regionale hjortevildtgrupper  

 4. Kontakter med laug, private hjortebestande og JKF’er 

 5. Evt. offentlige møder 2017/2018? F.eks. Stormøde? 

 6. dåvildtforvaltning 

 7. Afskydning kommende sæson 

 Øget afskydning hind og kalv? 

 Fællesjagter? 

 8. Markskadeproblematikken/reguleringstilladelser 

 9. Næste møde 

  Evt. 

   

   

Ad. 1 Der var ingen bemærkninger til referatet.  

 

Ad. 2 Årsmødet blev i år holdt på Kolding. Mødets hovedpunkt var gruppernes afrapporteringer, men også de 

kommende jagttider blev kommenteret, og som Sv. Bichels stillede i udsigt, at den Nationale gruppe vil 

arbejde med forvaltning af dåvildt ud fra samme principper som havde ført til gruppens forslag til 

jagttider for kronvildt. 

 

Ad. 3 Det blev konkluderet at tiden var forpasset, så det næppe blev aktuelt i år. 

 

Ad. 4 Hans kontakter Jægerrådene og de store kronvildtaktører i regionen med henblik på at holde møde i DJ 

regi og med udgangspunkt i dåvildtforvaltning.  

 

Ad. 5 og 6 Der var tilslutning til et offentligt møde igen. Sigter mod marts/april. Temaet kunne være jagtider på gl. 

hjorte, ditto dåvildt. En indlægsholder med erfaring i forvaltning af dåvildt kunne være indledning. 

Der blev foreslået at det f.eks. kunne være en skytte på en ejendom med dåvildt? 

  

Ad. 7 Bestanden er stadig for stor og der er behov for reduktion. Hans rejste spørgsmålet om hvordan fokus på 

hundyr og kalve kunne øges? Der blev peget på at der kunne afholdes fællesjagter f.eks. i januar hvor 

hjortene er fredet. 

 

Ad. 8 Lokalt hører vi ikke meget om markskader. Administrationen af reguleringstilladelser er overgået til 

NST, Blåvandshuk, og det elektroniske ansøgningssystem er kendt nu. 

Manglende kendskab, lokalt, til tilladelser og omfang opfattes som en svaghed, specielt i kombination 

med de beskedne tilbagemeldinger. 

Der er mange rygter i omløb… 

 

Ad. 9 Næste møde: ultimo februar. 

 

Ad. 10 Under eventuelt blev det foreslået at der laves et exelark med gruppens medlemmer m. navne, adresser 

og foto(Niels Peter og John har fremsendt foto, øvrige må gerne gøre det) 

Ad. 10  

30. november 2017 

SF     


