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Til stede
Formand Lars Keiser
Jens Christian Dahl – Løvenholm-fonden
Laurits Hougaard, Landbruget
Erik Skriver, Skovforeningen – nyt gammelt medlem, tiltræder gruppen som afløser for Anders Hillerup
Kirsten Jul – Friluftsrådet (ref)
Afbud fra Gert Egebæk, DN og Sander Markus, NST

Referat jf. dagsorden
Siden sidst.
Velkomst til Erik Skriver.
Vedr. afrapportering for året 2012/2013 – vores anmodning om anstandsjagt på kalve i februar gik ikke
igennem. Kalvejagt i september er ikke gået igennem for Djurslands vedk. mens Midt- og Vestjylland har
fået lov. DN har i den nationale følgegruppe gået imod februarjagten, hvorfor den ikke gik videre til
Vildtforvaltningsrådet.
Diskussion vedr. septemberjagt på kalve – vil det egentlig gøre en forskel - det er uetisk at skyde så små
kalve. Friluftsrådet påpeger det uhensigtsmæssige i riffeljagt så tidligt, hvor endnu mange organisationer og
institutioner har friluftsaktiviteter. Vi har jo fortsat mulighed for regulering (majs, kartofler). Husk at søge
reguleringstilladelse, når der er problemer uden for jagttiden.
Der er indstillet fredning af hjorte i januar fra 2015 og tre år frem.
Der er opfordret til en ekstra jagt inden for jagttiden, hvilket bliver efterkommet med stor fællesjagt 23.
november.
Forslag om at udvide jagttegnskurser med kendskab til hjorte og deres alder. Genfremsat forslag om, at
man skal være medlem af et laug for at skyde hjorte. Det vil fremme kendskabet til storvildtet hos flere.
På spørgsmål om, hvorvidt vi kan regne med procenter af levende ældre hjorte ud fra talmateriale af
afskudte er svaret, at forvaltere i kerneområderne er vidende om, at bestandene hos os endnu ikke er så
gamle, at der ses ældre hjorte i stort antal. Der er kun observeret få ”gamle” hjorte over 8 år. Hvordan får vi
ældre hjorte i de ønskede 3-5 %? Spidshjortefredningen fortsætter – vi har søgt om endnu tre år.
Diskussion om hvorvidt det hjælper fortsat at frede den samme pulje, så skydes der jo mellemhjorte.

Kæbeprojektafslutning, og hvad så?
Kæbeundersøgelser stopper nu, der er ikke penge til flere undersøgelser hos DJ og de 100 kr er svære at
administrere. Der skal bedre resultater til, før der kommer penge til flere kæbeundersøgelser. Det er muligt
at søge fonde om midler til fortsatte undersøgelser, idet kæbeundersøgelserne bør fortsætte over en
årrække, hvis vi skal kunne bevise noget.
Eksempelvis har Friluftsrådet ansøgningsfrister 1. marts, 1. juli og 1. november. Aage V. Jensens fonde
støtter ofte sådannne formål.

Evaluering af mødet i Ørum.
Godt at Formanden for DJ kom til stede. Udmærket møde, god dialog. Åben diskussion. God erkendelse af
problemområder.

Jagt på Djursland 23/11 2013. Hvordan?
Det er et problem at opfordre til en ekstra jagt så sent, fordi de fleste har planlagt deres jagt allerede i
nytåret. Vi skal jo starte et sted og så advokere for samme tid til næste år allerede før nytår. Vi kan anbefale
og opfordre til at kvoter afskydes - de er hidtil ikke opfyldt.
Pressemeddelse: Lars skriver noget vedr. minus trykjagt i september samtidig med opfordring til fællesjagt
på hinder og kalve i november (23.) samt husker vedr. stop for kæbeundersøgelser.

Meningsmåling fra laugene. Se vedhæftede.
Fællesjagten gælder hinder og kalve, altså en uofficiel fredning af hjorte, hvilket bør hjælpe ældre hjorte
frem. (Samtidig forventes en fredning af hjorte i januar på baggrund af indstilling, altså en ekstra måneds
fred, hvilket også bør hjælpe ældre hjorte frem.) Dette vil hjælpe på mål nr. tre i historikken – en ønsket
stigning i antallet af ældre hjorte.
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