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Til stede var: 
Ulrik Baunsgård (UB), formand, Danmarks Jægerforbund 
Benny Ølgod (BØ), Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening 
Claus Løth (CL), Danmarks Naturfredningsforening 
Peter Bjerremand, (PBJ), Sekretariatet, SNS Trekantsområdet 
Ole Daugaard-Petersen (ODP), Sekretariatet, SNS Blåvandshuk 
 
Forhindret var: 
Knud Henrik Hansen (KHH), Dansk Skovforening 
Hans Fischer-Nielsen (HFN), Friluftsrådet 
Erling Christensen (EC), Landbrug & Fødevarer 
 
 
Dagsorden: 
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2. Nye jagttider 
3. Afskydning i Hjortelaugene 
4. Eventuelt 
5. Næste møde 

 
1. Orientering ved formand og sekretær 
UB orienterede om sin deltagelse i flere af regionens hjortelaugs årsmøder. 
 
Kronhjorte.dk har nu indført en 1-årig afskydningsmodel, som laugets 
medlemmer kan tilmelde sig. De tilmeldte må nedlægge spidshjorte op til 
ørehøjde, gaffelhjorte, 6-ender hjorte samt 14-ender hjorte eller større. 
Hjortevildtgruppen fandt, at det er en god og ambitiøs afskydningsmodel, der 
friholder mellemhjortene for beskydning og derfor relativt hurtigt bør kunne 
resultere i flere store hjorte, hvis modellen får tilstrækkelig tilslutning. 
 
På et møde i Ansager om den lokale dåvildtbestand, som anslås til ca. 50 dyr, 
var der indgået en frivillig aftale om, at der måtte afskydes 5 kalve. 
Hjortevildtgruppen syntes, at det generelt er en god idé at nedlægge et mindre 
antal kalve, så dyrene får eller bevarer deres naturlige skyhed overfor 
mennesker. I nogle nyetablerede bestande af dåvildt kan der opstå problemer 
for bl.a. haveejere, hvis dyrene ikke besidder denne skyhed, fordi de kan være 
næsten umulige at jage bort, når de på den ene eller anden måde volder 
skade. 
 
I Sdr. Omme & Hoven Kronvildt Laug er der nu tilmeldt ca. 4.300 ha. Der blev 
i jagtsæsonen 2010-11 nedlagt 181 stykker kronvildt. Forårsbestanden anslås 
til godt 700 dyr. Lauget arbejder ikke med kvoter, men med henstillinger til 
medlemmerne om hvordan afskydningen bør gennemføres. Laugets 
medlemmerne opfordres således til at prioritere afskydning af hinder og kalve 
højt for at bringe bestanden ned af hensyn til jordbrugserhvervet i området. 
 



Årsmødet på Kalø for de regionale hjortevildtgrupper havde ikke haft en 
overvældende tilslutning, men der var dog almindelig stemning for, at dette 
årlige møde fortsat skal afholdes. 
 
UB orienterede om at Naturstyrelsen Vadehavet havde givet tilladelse til 
udsætning af dåvildt i Glejbjerg området. Efter den nye praksis var der blevet 
afholdt et offentligt møde om planerne for udsætningen inden ansøgningen 
blev behandlet. PB orienterede i den forbindelse om, at han havde hørt klager 
over det udsatte dåvildt ved Smidstrup. Dyrene går bl.a. ind i folks haver 
hvilket ikke alle haveejere er glade for. Hjortevildtgruppen drøftede 
problemstillingen og fandt, at den ved eventuelle fremtidige udsætninger af 
dåvildt kan imødegås på flere måder. Man bør for det første sikrer sig, at der 
ikke udsættes håndtamme dyr. Dernæst kan dyrenes naturlige skyhed overfor 
mennesker bevares ved at dyrene ikke er totalfredede i en længere årrække, 
men at man derimod fra starten lokalt er enige om, at skyde nogle enkelte 
kalve. Det forudsætter naturligvis, at der tages højde herfor ved en eventuel 
lokal særfredning af dåvildtet i forbindelse med udsætningen. 
 
 ODP orienterede om to konstaterede tilfælde af krybskytteri i Oksbøl 
Krondyrreservat i 2011. I begge tilfælde drejede det sig om voksne hjorte, der 
var fundet skudte og uden hoved i terrænet. De var fundet henholdsvis i 
februar og september måned. Den sidste af hjortene havde givet anledning til 
en del presseomtale hvilket havde medført, at hovedet var blevet afleveret til 
Naturstyrelsen Blåvandshuk. En tilfældig gæst i terrænet havde fundet hjorten 
og taget hovedet med hjem som souvenir. Hændelserne har medført øget 
natpatruljering i Reservatet samt skærpet opmærksomhed på mistænkelige 
køretøjer. 
 
2. Nye Jagttider 
UB orienterede om, at forhandlingerne om jagttiderne indledes til marts og at 
han i den forbindelse vil rette henvendelse til samtlige kendte hjortevildtlaug i 
regionen for at høre, om de har forslag til lokalfredninger af hjortevildt. Lokale 
særfredninger af hjortevildt forudsætter, at den regionale hjortevildtgruppe 
anbefaler dem.  
 
Den nationale hjortevildtgruppe henstiller, at der ikke forslås nye 
”forsøgsordninger” som den i Vestjylland før resultatet af ordningen kan 
vurderes. 
 
3. Afskydning i hjortevildtlaugene 
UB orienterede om den generelle problemstilling i de fleste laug med at opnå 
en afskydning, der er ligeligt fordelt på han- og hundyr. Gruppen drøftede 
herefter de forskellige forhold, der kan være årsag til, at handyr har en 
tendens til at være overrepræsenterede i afskydningen. 
 
Konklusionen blev den indlysende, at hvis hjortene er overrepræsenterede i 
afskydningen kan en mere ligelig kønsfordeling i afskydningen opnås ved enten 
at skyde flere hundyr eller færre handyr. 
 



4. Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
 
5. Næste møde 
Mandag den 9. januar 2012 kl. 19.00 
 
 
 
Ole Daugaard-Petersen  
referent 


