Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region

Møde d. 28. aug. 2018
Deltagere: Hans Schougaard, Danmarks Jægerforbund; Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og
Dansk Landbrug; Sv. Erik Pedersen, Dansk Landbrug; og Erik Liboriussen, Danmarks Naturfredningsforening, John Balle Jensen, Friluftsrådet, Poul Arne Madsen, Dansk Skovforening
fraværende:
Sekretær: NST Midtjylland.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra 26/2 2018.
Årsmødet for de regionale hjortevildtgrupper 7-8. maj 2018
Markskadeproblematikken
Afskydning kommende sæson
Dåvildtforvaltningen
DJ’s kron- og dådyrsaften i Silkeborg 20. juni 2018
Evt. offentlige møder 2018/2019? F.eks. stormøde?
 Øget afskydning hind og kalv?
 Fællesjagter?
8. Naturstyrelsens nye struktur
9. Hvad betyder det for gruppen?
10. Næste møde
Evt.

Ad. 1 Der var ingen bemærkninger til referatet, al den stund det ikke var sendt ud!!!
Ad. 2 Årsmødet blev i år holdt på Djursland. Mødets startede på Mejlgaard med en tur rundt på ejendommen
hvor jagtpolitikken blev drøftet. Anden dagen foregik på Fuglsø-centret. Dagen var sat af til diskussion
om dåvildtforvaltning. Gruppen havde divergerende oplevelser af diskussionerne.
 Både glæde og ærgrelse over arealkravsdebatten.
 Irritation over tendens til topstyring i skov- og landbrug. Det afskærer mulighed for
kompromisser lokalt!
 Tilfredshed med at jagtstarten på dåen flyttes fra 1/10 til 16/10.
Ad. 3 Sommertørken øger, som tidligere, presset på de dyrkede(især vandede) arealer. Det var Sv. Eriks
opfattelse at især græs, byg og ært har måttet holde for, men også arealer i tilknytning til adgang til
drikkevand. Dog havde han ikke indtryk af, at der har været de store rudler, som ellers er set de senere
år.
Det er Hans’ indtryk at kalvereguleringen styres bedre. Gruppen efterlyser fortsat mulighed for
oplysninger om udstedte reguleringstilladelser, samt antal tillad og antal indberettet.
Ad. 4 Hans har modtaget oplysninger om, at der er færre observationer af kalve i rudlerne.
På grundlag heraf udspinder der sig en kort debat om forklaring herpå: kalveregulering, mindre
kalvesætning som følge af stor bestand m.m.
Ad. 5 Hans noterede sig med tilfredshed de nye jagttider på dåvildt, og konstaterede dermed at gruppens
arbejde var blevet honoreret.
Ad. 6 Det havde været et godt møde. Positivt at man var villig til at lægge møde i Silkeborg. Der var mange
gode indlæg.
Ad. 7 Hans synes at der skal afholdes offentligt møde hv. 2. år.
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Ad. 8 SFJ orienterede kort om NST’s nye struktur, hvor MJY nedlægges og arealerne fordeles til
naboenhederne.
Ad. 9 Der er endnu ikke truffet beslutning om gruppens fremtidige ophæng, men Søhøjlandet dækker
administrativt størstedelen af gruppens område.
Der er heller ikke truffet beslutning om opgavernes fordeling, i forhold til medarbejdere på de nye
enheder. Dermed er sekretærrollen heller ikke fordelt.
Ad. 10 Næste møde: 27. februar
Ad. 11 Evt.
21. september 2018
SF

