Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region

Møde d. 22. feb. 2011
Deltagere: Hans Schougaard, Danmarks Jægerforbund, Sv. Erik Pedersen, Dansk Landbrug, Poul Arne Madsen,
Dansk Skovforening
Ole Bøgh Vinter, Friluftsrådet og Erik Liboriussen, Danmarks Naturfredningsforening
fraværende: Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og Dansk Landbrug,
Sekretær: SNS Midtjylland.
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Referat sidste møde
Kontaktpersoner(JKF-udsendelse)
Afrapportering 2011
Markskader
Reguleringstilladelser
Overtrædelse af jagtloven
Nyt hjortelaug?
Bekendtgørelse om jagttider 1. apr. 2011
Siden sidst
Næste møde
Evt.

Ad. 1 Referat godkendt
Ad. 2 Hans orienterede om at han efter sidste møde kontaktede samtlige JKF’ere inden for den midtjyske
hjortevildtregion. Blot 3 svarede tilbage, og kun de 2 har bidraget med oplysninger om hjortevildt i deres
kommune.
Ad. 3 Skemaet blev gennemgået og udfyldt.
Supplerende oplysninger indhentes.
Ad. 4 Der er fortsat en del markskader hos naboerne til plantagerne med kronvildt. Det er muligvis færre
problemer end tidligere. Der har således været lidt færre henvendelser til Naturstyrelsen Midtjylland,
ligesom det også var Sv. Eriks opfattelse at problemerne ikke var så store som tidligere, men de var
stadig for store.
Sæsonens jagter i Gludsted plantage var afskydningsmæssigt endt på et lavere niveau end forrige sæson,
knap 80 mod godt 120, men dog noget over det tidligere niveau på ca. 50 krondyr. Der var enighed om,
at indsatsen over de sidste par år med øget afskydning og vildtvenlig skovdrift havde reduceret
græsningstrykket på nabomarker. Hjortevildtgruppen tilsluttede sig Naturstyrelsen Midtjyllands plan
om i den kommende jagtsæson at opretholde det højere jagttryk og fortsat fastholde målet om at reducere
bestanden yderligere af hensyn til markskader. Det er fortsat er målet, at kronvildtbestanden skal
reduceres og have et tilstrækkeligt højt niveau, så der fortsat vil ske udvandring til naboarealer og der
fortsat er gode oplevelsesmuligheder for skovens gæster.
Der er afsat midler, 5 mill., over en 3-årig periode, til aflastningsarealer i forbindelse med vildtskader.
Det omfatter både skader forvoldt af gæs, svaner og hjortevildt. Der var i gruppen enighed om at såfremt
det blev aktuelt med forsøgsarealer ville Gludstedområdet være et oplagt emne.
Ad. 5 Der er i det forgangne år udstedt 38 kalvereguleringstilladelser mod 40 forrige år. Der er givet 1 afslag
idet der ved besigtigelsen ikke kunne konstateres skader. Af de 38 tilladelser var 18 i den Midtjyske
Region og 20 i den Vestjyske. Tilladelserne blev udnyttet, iflg. tilbagemeldinger, ved regulering af
henholdsvis 14 og 11 kalve.
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Ad. 6 Hans orienterede om at der havde været et tilfælde i Silkeborg Sønderskov området hvor en jæger havde
skudt før skydetid. Sagen blev politianmeldt. Poul Arne kunne berette om et tilsvarende tilfælde.
Ad. 7 Hans var blevet kontaktet fordi der er forsøg på at oprette et nyt hjortelaug vest for Kompedal plantage.
Hans har sørget for tilsende Jægerforbundets materiale om opstart af hjortelaug.
Der vil formodentligt blive afholdt et opstartsmøde hvor Hans og Steen har indvilliget i at deltage.
Ad. 8 Den nye bekendtgørelse om jagttider er underskrevet og træder i kraft pr. 1. april 2011. Den Midtjyske
Hjortevildtgruppes forslag om fredning af dåvildt i Ikast-Brande Kommune er tiltrådt, ligesom forslaget
til lokale jagttider for kronvildt omkring Gludsted plantage blev medtaget, om end ikke i sin fulde
udstrækning.
Ad. 9 Poul Arne orienterede om at St. Hjøllund plantage har fået tilladelse til at nedlægge 2 GPS-mærkede
hinder i forsøget på at få fat i de data der er indsamlet af GPS’erne.
Ad. 10 Næste møde blev fastsat til 29. aug. Kl. 19.00, Rødebækvej 2, Rodelund, Them
Evt.
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