Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region

Møde d. 30. juni 2021
Deltagere: Hans Schougaard, Danmarks Jægerforbund, Poul Arne Madsen, Dansk Skovforening,
Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og Dansk Landbrug, Sv. Erik Pedersen, Dansk
Landbrug og Erik Liboriussen, Danmarks Naturfredningsforening, John Balle Jensen, Friluftsrådet
fraværende:
Sekretær: NST Søhøjlandet.

Dagsorden
1. formanden orienterer
2. indstillet forslag til nye jagttider
3. indstilling forslag til fortsat brug af skumrings- og dæmringsjagt
4. ”Hjorteforvaltningsområder” (samforvaltning)
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ad. 1 Hans har medvirket i flere lokale møder. Oplever ros til den Midtjyske HJVGRP
Ad. 2 Kronvildt:
Hjort, spidshjort og hjort med mindst 5
sprosser ≥2cm, jf. CIC’s opmålingsregler, på
mindst den ene stang
Hind
Kalv

01.09 – 31.01
16.10 – 31.01
01.10 – 31.01

Hjort større end spidshjort men mindre end<
5 sprosser ≥2cm, jf. CIC’s opmålingsregler,
på mindst den ene stang.
fredet
Stop for regulering af kalv i sept!
Dæmringsjagt fortsættes som hidtil.
Dåvildt:
Då og kalv:
Dåspidshjort:
Dåhjorte større end spidshjort:
Ad. 3 Gruppen ser stadig et behov for reduktion af bestanden i
områderne med stor bestand, og ønsker derfor
dæmringsjagten fortsat som hidtil, dvs.:

16.10 - 31.01
16.10 - 31.01
01.09 - 31.01 forudsat arealkrav!

1 time før solopgang i jagttiden for hind
og kalv.

Ad. 4 Arealbegrænsning og Samforvaltning:
Der var i gruppen usikkerhed på forståelsen af oplægget i forhold til evt. retningslinier, konsekvenser
for- og gruppens rolle i evt. forsøgsområder.

Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region

Der var følgende fælles forståelse af oplægget:
 Arealkrav til et samforvaltningsområde
 Arealkrav for afskydning af første hjort
 Arealkrav for afskydning af hjort nr. 2
 Anskudte hjort tæller for den ”anskydende
ejendom”
 Kontrolmodel A har foreløbigt prioritet 1.
Udfordringer:
 Spidshjorte tæller ikke som hjort
 Anskudte hjort tæller for den ”anskydende ejendom”
 Skal de foreslåede kontrolmodeller være gældende
alene for samforvaltningområderne eller generelt?
 Kontrolmodel A bygger på jægernes selvjustits. Et
princip der generelt har været bygget på med den
hidtidige lovgivning, og som har vist sig mere og mere
tyndslidt.

Kronvildt
8000 ha
≥ 1 ha
>100 ha

Dåvildt
2000 ha
≥ 1 ha
>50 ha

Risiko:
Kan medføre overdreven afskydning.
Kan medføre undladelse af eftersøgning.

Ad. 5 Evt:
Indsamling af oplysninger er i gang, men der savnes indberetning fra flere. Umiddelbart giver en
årsrapport på det foreliggende grundlag ikke mening…
Jagttiderne for kronvildt står til revision fra 2022. Gruppens indstilling skal foreligge 1. september 2021
Næste møde: blev ikke fastlagt.
Ad. 6
Ad. 7

Ad. 8
Ad. 9
Ad. 10

Ad 12
Ad. 13
Ad. 14
15. juli 2021
SF

