Referat – 30. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)
13. marts 2019
Gruppens medlemmer:
Formand Jakob Boni Jakobsen - JBJ, Danmarks Jægerforbund
Søren Christensen - SC, Landbrug & Fødevarer
Robert Vestergaard Olsen - RVO, Dansk Skovforening
Lars Chr. Rejkjær - LCR, fællesrepræsentant for land- og skovbrug
Jens Eskildsen - JE, Danmarks Naturfredningsforening
Erik Andersen - EA, Dyrenes Beskyttelse - AFBUD
Jens Henrik Jakobsen - JHJ, vildtkonsulent, Naturstyrelsen Vestjylland (NST VJY), sekretariat
Skovrider Poul Ravnsbæk deltog i mødet. Han er pr. 1. januar 2019 er tiltrådt som skovrider for den ”ny”
Naturstyrelsen Vestjylland, hvor en del arealer fra det tidligere Naturstyrelsen Midtjylland, nu administreres
af Naturstyrelsen Vestjylland,
1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
JE opfordrede til at referatet kunne udsendes hurtigere efter et møde var afholdt.
2. Siden sidst.
RVO: ærgerligt at den indstillede model - som DJ ikke kunne støtte - med arealbegrænsning i forhold til jagt
på dåhjorte ikke ”gik igennem”.
JBJ: det vil være dejligt at man kan registrere om et dyr er nedlagt ved skumrings-/dæmringsjagt, når man
indberetter vildtudbyttet.
En snak om antallet af regulerede kronkalve. Der efterlyses valide tal. Der opfordres til at en manglende
indberetning på en reguleringstilladelse kan blokere for en ny ansøgning.
SC: det er vigtigt at en landmand, der har problemer med vildtskader, kan få en reguleringstilladelse.
JHJ: det årlige ”tællemøde” for Ulfborg-området, hvor det nedlagte kron- og dåvildt i området bliver
registreret og talt sammen, blev afholdt mandag aften (11. marts). Den samlede afskydning af kronvildt i
området er faldet fra 1.087 dyr i 2017/18 til 945 dyr i 2018/19-sæsonen. Forholdet mellem nedlagte hinder
og kalve har ændret sig i positiv retning - fra en hind:kalv-fordeling på 100:66 i 2017/18 til 100:82 i 2018/19.
Andelen af nedlagte hjorte der er vurderet til at være ældre end fire år er faldet fra 2,8 % af den samlede
afskydning i 2017/18 til 1,9 % i 2018/19.
3. Indstilling af kommende jagttid for dåvildt
JBJ: den nuværende jagttid har kun været i brug i én sæson. Positive tilbagemeldinger omkring jagten på
hjorte større end spidshjorte, hvor den fra 2018/19-sæsonen er givet fri i to uger. Indtrykket er at
afskydningen har været moderat de fleste steder.
SC: jeg har fået flere meldinger fra folk der har jord et sted hvor der er et skel mellem forskellige jagttider.
Det kan give udfordringer.
Generelt ønske om at den nuværende jagttid forlænges, dog har JBJ modtaget et ønske fra jægerrådet i
Lemvig Kommune, om en forlængelse af jagttiden på dåvildt.
Dette medførte en længere diskussion om emnet, hvor ingen af gruppens medlemmer, udover formanden
(JBJ), kunne støtte ønsket fra jægerne i Lemvig Kommune.
RVO: Der er ikke en positiv bestandsudvikling i den nordlige del af Lemvig Kommune – og generelt er det
min vurdering at andelen af ældre dåhjorte er faldende. En del hjorte – og øvrige dådyr - bliver desværre
kørt ned eller kommer til skade i hegn, med snor eller lign..

Kort inden mødet udsendte Miljøstyrelsen en mail, hvor rammerne for hjortevildtgruppernes indstillinger for
jagttid på dåvildt var præciseret. Af denne fremgår det at ikke er en muligt at ændre på (f.eks. underopdele)
områderne for lokale jagttider – og at der kun kan ændres jagttider, hvis det sker for hele de gældende
områder.
Derfor er det ikke ”teknisk” muligt at efterkomme ønsket fra Jægerrådet i Lemvig Kommune.
Det indstilles derfor at de gældende jagttider forlænges – se nedenfor.
Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner:
Dåkalv, då og dåspidshjort
Dåhjort større end spidshjort

01.12-31.12
01.01-15.01

Ringkøbing-Skjern Kommune:
Dåvildt

01.12-31.12

Det blev besluttet at arrangere et møde om dåvildt og fremtidige jagttider i Salling. Udgangspunktet er et
møde i august/september.
4. Eventuelt.
Der indkaldes til møde, når ”bestillingen” til afrapportering af gruppens arbejde er udsendt fra
Miljøstyrelsen.
Et offentligt møde, som Mejdalmødet – udskydes til der er der er emner til en dagsorden

