Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region

Møde d. 10. sep. 2019
Deltagere: Hans Schougaard, Danmarks Jægerforbund; Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og
Dansk Landbrug; Sv. Erik Pedersen, Dansk Landbrug; og Erik Liboriussen, Danmarks Naturfredningsforening, Poul Arne Madsen, Dansk Skovforening
fraværende: John Balle Jensen, Friluftsrådet
Sekretær: NST Søhøjlandet.
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Godkendelse af referat fra 26/2 2019.
Årsmødet for de regionale hjortevildtgrupper
Markskadeproblematikken
Årsrapporten
Forvaltningstiltag?
Evt. offentlige møder 2020
Næste møde
Evt.

Ad. 1 Ingen bemærkninger
Ad. 2 Årsmødet er fastlagt til 14.-15. nov. Tilmeldingsfristen er senest 1.oktober.
Programmet er endnu ikke kendt.
Ad. 3 Poul Arne gør opmærksom på at markskadeproblematikken også gælder skader i skov. Og der
konstateres store skader i form af skrælning.
Der høres fortsat ikke så meget om skader på landbrugsarealer. Måske fordi de har tilpasset sig med
afværgemidler, især hegn og regulering.
Niels Peter kunne referere melding om 20% udbyttenedgang i kornmark som var skadet af kronvildt.
På en demonstration af flytbart hegn, blev der nævnt eksempler på udbytter på 4-500 tønder kartofler på
skadede marker, der var 3-4 ha. Normalt er udbyttet o. 450 tønder/ha.
Ad. 4 Årsrapporten er sendt ind til Miliøstyrelsen.

Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region
Ad. 5 Hans bragte et forslag i spil om at åbne for en uges jagt på mellemhjorte for at få reduceret antallet og få
mulighed for at skyde uønskede typer væk.
Der blev ytret betænkeligheder fra flere sider i forhold til forslaget. Det blev drøftet om det
 skulle kombineres med et krav om en lokal forvaltningsplan,
 kunne risikere at ødelægge den gode udvikling, der var opbygget, eller
 skulle begrænses til ejendomme med professionelle forvaltere ansat.
Konklusionen for nærværende blev at gruppen ikke ser et behov. Ejendomme der oplever for mange
mellemhjorte har indenfor de nuværende regler mulighed for at øge afskydningen af spidshjorte og
dårlige 10’endere samt overveje ophør af evt. fodring.
Også spørgsmålet om evt. indførelse af arealkrav blev drøftet. Her er gruppen af forskellig opfattelse.
Gruppen har ikke for nærværende planer om at bringe tiltaget i spil. Såfremt der måtte komme et udspil
fra anden side, vil det kræve en ny diskussion.
Gruppen var enige om at foreslå yderligere en periode med nuværende regler. Det er for tideligt at
evaluere effekten af de forskellige tiltag. Ikke kun pga. den korte tidshorisont de har virket, men også
fordi der først nu er iværksat tiltag til indsamling af erfaringer med effekten af tiltagene.
Spørgsmålet om indberetninger, og hvad der kunne ønskes indberette af jægerne blev også vendt. Der
var enighed om, at det burde være obligatorisk, at en jæger, som angiver at have nedlagt kronvildt,
supplere med oplysninger
 køn (hjort/hind)
 aldersniveau (1. leveår(kalv), 2. leveår(spidshjort og smalhind) 3. leveår eller derover
 jagtform (pürsch, anstand, drivjagt, trykjagt, bevægelsesjagt)
 jagt/ regulering
 tidspunkt(dæmringsjagt, skumringsjagt, dagjagt)
For at undgå ukvalificerede gæt, bør der måske være mulighed for at indberette ”ukendt”?(ref)
Ad. 6 Gruppen var enige om at såfremt der kom nye forvaltnings-/lovmæssige tiltag, så vil det være en god idé.
Hvis nuværende regler forlænges sås der ingen behov for yderligere information.
Poul Arne fandt det vigtigt, at såfremt et møde bliver aktuelt, så er der behov for at få startet en
opdragelse omkring begrebet ”store hjorte”. F.eks i form af nogle billideeksempler.
Ad. 7 Hans udsender datoforslag for et muligt tidspunkt i feb./marts
Ad. 8 Ingen punkter under eventuelt.
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11. september 2019
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