
Referat – 14. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland  
 
15. december 2010 
 
Gruppens medlemmer: 
 
Formand Knud Pedersen – KP, Danmarks Jægerforbund 
Alan Lunde - AL, Dansk Landbrug/Familielandbruget 
Michael Tezlaff - MT, Dansk Skovforening 
Lars Chr. Rejkjær - LCR, fælles for land- og skovbrug 
Jens Eskildsen - JE, Danmarks Naturfredningsforening 
Erik Andersen - EA, Dyrenes Beskyttelse 
Jens Henrik Jakobsen - JHJ, vildtkonsulent, Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland (SNS, 
VJY), sekretariat 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet. 3. juni 

OK. 

 

2. Siden sidst 

Den 18/11-2010 underskrev miljøminister Karen Ellemann ”Bekendtgørelse om jagttid for 
visse pattedyr og fugle m.v.”. Det betyder bl.a. at der er nye jagttider for kronvildt i hele 
Hjortevildtgruppe Vestjyllands arbejdsområde. Det er, i store træk, de forslag gruppen har 
indstillet til forhandlingerne, der er blevet til lov. Det bliver spændende at følge udviklingen 
i bestandene i de kommende år. 

AL og JHJ samt flere lokale landmænd, har medvirket i en udsendelse om markskader i 
serien Land TV, der er produceret for Landbrug & Fødevarer.  

AL: Formanden for landboforeningerne i det gamle Ringkøbing Amt og bestyrelsesmedlem 
i Landbrug & Fødevarer Kristian Gade havde et indlæg om markskader og hjortevildt på 
L&F´s delegeretmøde. 

Snak om årets markskadeniveau, der har været relativt højt, bl.a. fordi høsten blev 
forsinket grundet megen nedbør.  

Det er på nuværende tidspunkt svært at give et kvalificeret bud på årets afskydning af 
kronvildt. Af den store afskydning i 2009/10 blev en stor del af den samlede afskydning 
nedlagt i januar. Hvor afskydningen ender i 2010/11 er svær at forudsige, men vejret i den 
kommende tid vil have indflydelse på resultatet. 

EA: Dyrenes Beskyttelse har udarbejdet en ny hjortevildtpolitik – se bilag 1.  

Der er i Finansloven 2011 afsat midler til en forsøgsordning med aflastningsarealer for 
kronvildt, gæs og svaner. På nuværende tidspunkt, er der ikke noget konkret om de 
nærmere retningslinjer m.v.. 



3. Miljøministerens aftale med landbruget - se bilag 

Der blev 1. juli indgået en aftale mellem Landbrug & Fødevarer og miljøminister Karen 
Ellemann om håndtering af markskader forvoldt af hjortevildt. Se bilag 2. 

Der har været afholdt møde med deltagelse af KP, AL og LCR samt 
hovedbestyrelsesmedlemmerne i L&F Lone Andersen og Kristian Gade og 
hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund Norbert Ravnsbæk, hvor indholdet af 
landbrugets aftale med miljøministeren blev debatteret. 

 

4. Mulighed for dannelse af hjortelav med både jægere og landmænd. 

KP fremlagde ideen om at danne lokale hjortelav, hvor både lodsejere (= landmænd) og 
jægere var repræsenteret. 

Længere diskussion om emnet, og der var enighed om at det kunne være en løsning flere 
steder, der kunne fremme dialogen om forvaltningen.  

De steder der er udsat dåvildt, foregår der et sådant samarbejde om bestandens 
forvaltning, med deltagelse af både lodsejere og jægere. 

HGV overvejer en model, og gruppen kan f.eks. være ”fødselshjælper” ved dannelse af 
nye hjortelav. 

 

5. Tiltag andre steder i landet - f.eks. "fællesjagt" (SNS, Sønderjylland) - se link 

På Jægerforbundets hjemmeside blev der 21/11-2010 bragt en historie om at SNS, 
Sønderjylland havde opfordret naboer til skovens arealer til at sætte sig på private 
naboarealer, når der blev afholdt jagt på statens areal. Bl.a. kunne der på dagen 
dispenseres fra reglerne om at skydestiger skal stå min. 130 m fra skel, og jagten blev 
drevet efter en fælles parole.   

Historien kan findes via dette link: 
http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=1776&urlkey=96d2f68fcc26be2
5a6e87830d62e451a 

Diskussion om emnet. Der er både fordele og ulemper ved modellen, og der blev ikke 
draget en endelig konklusion.   

 

6. Forberedelse af årets Mejdal-møde - forslag til tema: markskader 

Afskydningen er vigtig, for markskadeniveauet, og derfor var der enighed om at vi ville 
skele lidt til udlandet. Vi vil i første omgang hente inspiration fra Tyskland og Norge, 
hvorfra vi vil invitere nogle kompetente indlægsholdere. 

Lars Hvidtfeldt, der er med i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse og repræsenterer 
landbruget i Vildtforvaltningsrådet, kunne være et emne. 

Mødet forsøges afholdt torsdag d. 24/3 eller 31/3 2011.  

AL og LCR overvejer hvordan mødet bedst annonceres. 

KP, AL, MT og JHJ arbejder videre med planlægningen af mødet. 

 

http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=1776&urlkey=96d2f68fcc26be25a6e87830d62e451a
http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=1776&urlkey=96d2f68fcc26be25a6e87830d62e451a


7. Gennemgang af statusskema (se vedhæftet fil) 

Jægerforbundet arbejder på et skema, hvor formændene skal melde tilbage omkring 
arbejdet i hjortevildtgrupperne. KP gennemgik skemaet, og bad eventuelle om 
kommentarer. 
  
8. Eventuelt 
 
KP fortalte at Jægerforbundet lokalt ville tage initiativ til indledende drøftelser af jagttid, 
bl.a. på dåvildt, til den kommende bekendtgørelse, der forventes at være gældende fra 
den jagtsæson der starter i 2013. 


