Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region

Hjortevildtmøde, Medborgerhuset, Silkeborg d. 23. feb. 2017
Deltagere .
:

Hans Schougaard Bød velkommen og gennemgik organisering/ophæng samt gamle jagttider versus nye
landsdækkende. Præsenterede den midtjyske gruppes forslag til indstilling om lokale
jagttider m.m.
Pointerede at formålet med mødet var at udveksle holdninger/vinkler og få input til
jagttider og forvaltningsværktøj.
Vagn Clausen,  Spurgte om bekendtgørelsen er endelig(hvilket den ikke er, da den ikke er vedtaget
endnu. Ref.)
Fasterholtgård
 Spurgte om det er mulig at ændre brunstjagten
 Var ikke tilhænger af hverken dæmringsjagten eller trykjagt i februar
Jens Peter, Foreslog at 6’endre kunne få jagttid i 14 dage?
Rørbæk Sø
Nicolai, Foreslog at hjortejagten placeres 1/9 - 31/10, og rejste samtidig spørgsmål om hvem
der skulle vurdere afskydningsbehov på hjorte i forhold til regulering.
Friisenborg
Jacob, Havde et konkret forslag:
St. Hjøllund  Hjort m. mindst 5 sprodser på en stang: 1/9 – 15/10
 Hjort med færre end 5sprodser på en stang: 16/10 -30/11
 Fælles områdejagt i januar
Niels Amdi, Konstaterer at februar jagt hører ingen steder hjemme, og dæmringsjagt er meningsløst,
dyrene ændre adfærd.
Tange
Eigil Østergaard, Erklærer tilslutning til 14 dages brunstjagt, og rejser spørgsmål om fredning af
Nørlund mellemhjorte skulle begrænses til brunstperioden.
Hjortelaug Synes ikke om februar jagt og dæmringsjagt.
Jacob, Præciserer at det der reelt er muligt at flytte med/på, er de 14 dages brustjagt eller ej
St. Hjøllund og placeringen i perioden(korrekt! Ref.)
Jan Callesen,  Synes brunstjagten skal ligge 15/9 – 30/9,
Skærbæk  Tror at indførelse af dæmringsjagt vil være at skyde sig selv i foden,
 Mener ikke det er muligt at se forskel på kalve og smaldyr i februar,
 Så gerne mulighed for jagt på 6’ender.
Nicolai, Dæmringsjagten kan være et værktøj.
Friisenborg
Vagn Clausen, Dæmringskjagten kan friste over evne.
Fasterholtgård
Hans Schougaard Rejser spørgsmålet om det vil give et problem, hvis indberetning bliver obligatorisk?
Jacob, 5% indberetning vil også være retningsgivende.
St. Hjøllund
Niels Amdi, Må ikke være besværligt.
Tange
Peter Busck, Det skal være enkelt.
Ry Nørreskov Foreslog at dæmringsjagten kunne begrænses til januar. Det ville mindske risikoen for
at kronvildtet ændrede adfærd.
Jan Callesen, Indberetning bør også gælde indberetning af regulerede kalve.
Skærbæk
Niels Amdi, Mener ikke alm. jægere kan kende forskel på kalve og små hinder i februar.
Tange
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Norbert Ravnsbæk Påpegede at februarjagt er en mulighed , ikke en pligt!
DJ
Jens Peter, Er enig deri.
Rørbæk Sø
Torben,  Ved spørgsmål om forvaltning via regulering contra jagttid, så foretrækker DJ
jagttid.
Kreds 3
 Der er opbakning til fortsat sprossefredning
Hans Schougaard Opsummerer at der er opbakning til
 14 dages brunstjagt
 Fortsat fredning af mellemhjortene
 Delte meninger om dæmringsjagten
Nicolai, Mellemhjortefredningen er et forvaltningsproblem
Friisenborg
Jan Callesen, Hjortebestanden er nu så stor at fredningen af mellemhjortene kan ophæves. Et
Skærbæk problem at man ikke kan forvalte mellemhjorte.
Torben, Hvordan kan det gøres så alle bliver tilfredse?
Kreds 3
Flemming Kan vi af frivillighedens vej sikre en rigtig afskydning af mellemhjorte?
Overgaard Sydjylland kan. Nordjylland kan.
Jægerråd Ikast- Kan Midtjylland så ikke?
Brande
Nicolai, For nogen er jagten et levebrød. Det er ikke bare en hobby, men påvirker bolig familie
Friisenborg m.m.
Norbert Ravnsbæk Stor respekt for de store ejendomme og deres forvaltning. Det er vigtig at respekten er
DJ gensidig. Samarbejde er nøglen.
Hans Schougaard Takkede for fremmødet.
28. marts 2017
SF

