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VJY), sekretariat 
 
Afbud fra Mogens Brandt. 
 
Mødet afholdt hos Børge Bang Nielsen i Idom og startede med en besigtigelse af et ca. 2 
km langt hegn en landmand har opsat i på naboarealer til Theuts Plantage, hvor der har 
været problemer med markskader forvoldt af kronvildt. Herefter var der en markvandring 
på BBN´s eget ”aflastningsareal” beliggende på den anden side af Teuts Plantage. Her var 
på ca. 3 ha sået rug, raps, ærter, lupin og majs i striber, som en vildtmark. Med valget af 
de forskellige afgrøder på marken skulle der være fødekilder til kronvildtet i en lang 
periode. Der var enighed om at iværksætte et forsøg på arealet i næste vækstsæson. AL 
udarbejder en plan for forsøget.   
 

1. Siden sidst    
 

 Nordvestjysk Hjortelav fik d. 5. februar d.å. et positivt svar på ansøgningen 
om udsætning af indtil 50 stykker dåvildt i området mellem Klosterheden 
Plantage og Nissum Fjord.   

 Godt ”årsmøde” for alle hjortevildtgrupper på Kalø i april, men mødet præget 
af jagt/afskydning, og ikke så meget markskadeproblematikken. 

 Klosterheden Statsskovdistrikt har pr. 1. januar 2008 ændret navn til Skov- 
og Naturstyrelsen, Vestjylland. 

  
2. Evaluering af markskademøde og Mejdal-mødet. (JHJ) 
Den 10. marts afholdt Hjortevildtgruppe Vestjylland et møde om markskader, hvor ca. 
60 inviterede landmænd deltog. Mødet var dog ikke ”lukket”, da alle der var inviteret 
var velkomne til at medtage kolleger, der også havde erfaringer med markskader. Der 
var en god og saglig debat om emnet, og flere af gruppens medlemmer har fået 
positive tilbagemeldinger fra mødet. Ét af de konkrete resultater af mødet, var at der 
skulle udsendes et spørgeskema vedr. markskader. Se pkt. 3. 
 
Dagen efter - 11. marts – blev årets stormøde afholdt i Mejdalhallen. Ca. 200 deltog i 
mødet, og årets gæst var skytte og skovfoged Torben Christiansen, Jægersborg 
Dyrehave (SNS Hovedstaden), der levende berettede om kronvildtet og dåvildtet i 
Dyrehaven.    



 
3. Spørgeskema til landmænd med markskader. (KP) 
AL havde medbragt et næsten færdigt spørgeskema. Yderligere input til AL senest 9. 
juni. Herefter udsendes skemaet. 
 
4. Aflastningsarealer i større skovområder med en stor kronvildtbestand - 

hvordan kommer vi videre? (KP) 
Ét af de emner der i øjeblikket er megen fokus på i debatten om hjortevildt, er 
fødeudbuddet i større skovområder. Der har været forslag fremme om at ejere af større 
skove skulle forpligtiges til at f.eks. 10 % af skovens areal var produktive foderarealer. 
Der er mange uafklarede problemstillinger bl.a. om Skovlovens regler.     

 
5. Jagt på kalv i september. (KP) 
Snak om et forslag med jagttid på kronkalve i september. Formål: dels at sikre en 
bedre samlet afskydning, men også for at flytte en del af 
”kompensationsafskydningen”, fra hjorte til kalve. BBN: afskydning af kalve kan skade 
jægernes image.  
 
6. Udsætning af dåvildt - ansøgning fra Sørvad Hjortelav og Råsted 

Jagtforening/”Initiativgruppen” (JHJ) 
Der er modtaget yderligere to ansøgninger om tilladelse til udsætning af dåvildt. Én i 
Sørvad-området og én i Idom-området. Begge udsætningslokaliteter skønnes at være 
velegnede. 
AL: det virker lidt overvældende med så mange ansøgninger om dåvildtudsætning. Vil 
tendensen fortsætte? Med dyrene fra udslippet i Ørre og Nordvestjysk Hjortelavs 
projekt er der basis for en bestand af en vis størrelse i Hjortevildtgruppens område.  
Hjortevildtgruppens medlemmer nikkede til at S&N arbejder videre med at give 
tilladelser til de to ansøgere. Der var også enighed om at se tiden an, og vurdere 
udviklingen af udsætningerne, når disse er gennemførte, før der gives positive tilsagn 
til yderligere ansøgninger om udsætning af dåvildt.   
 
7. Eventuelt 
Ingenting. 


