Hjortevildtmøde i Hampen Hallen d. 28.maj 2015
Referat v/ Bent Jensen
Alle forslag er nævn med alm. Skrift.
Konklusionerne er fremhævet med rødt.
Mine kommentarer/referat med kursiv.
Afleveret 13 sedler
Hvis ikke der er nævnt noget efter forslaget, er det kun foreslået på 1 seddel
Ingen arealbegrænsning
Nævnt på 7 sedler

HJORTE
Forsamlingen ønsker at afvente udviklingen på baggrund af de nuværende fredninger.
Frede hjortene til 1.nov. (her må alle hjorte skydes)
2 sedler
Senere (og mindre) jagttid på hjorte (fra 16./20 okt.)
2 sedler
2 mdr. jagttid på hjorte over spids – (Nov. Dec.)
Ingen jagt på hjort i januar.
2 sedler
Hjortejagt fra 1/12 – 31/1
Beholde septemberjagten.
2 sedler
Kvoter: går ind for en form for kvoter –evt. på hjorte - Ved stor bestand: så lille areal som muligt.
Etisk regel: Har du skudt en stor hjort, så spar og vent på en større.

Da der ikke var nogen entydig holdning til hjortejagten, blev indstillingen som nævnt øverst.
Et stort mindretal ønsker begrænsninger i brunstperioden, hvorefter der er fri jagt på hjortevildtet
(tilsammen 5 sedler/ 6 sedler)

HIND OG KALV
Vi ønsker længere jagttid på hind og kalv – flere timer og flere dage
Længere jagttid på hinder og kalve (1-2 måneder)
Afskydning før solopgang (1 time før)
10 sedler – en enkelt har 1,5 time før
Dæmringsjagt
7 sedler
Skumringsjagt/dæmringsjagt: 1. sep. Til 30.nov.
Skyde kalve fra 1.sep.
Skyde kalve i februar. (evt. til 15.feb.)
Kronkalv og spidshjort: 1. sep. – 31.jan.
Smaldyr fra 1.okt. (1.sep)
Jagttid på smaldyr om sommeren
Skyde hind fra 1.okt.
Hind fra 16. okt. til 31.jan.
Skyde hinder fra 16.okt.
Hind i februar

2 sedler
2 sedler

2 sedler

Her er konklusionen helt klar – der ønskes, at jagttiden udvides.

OMRÅDEINDDELING
Ens jagttid i Jylland syd for Limfjorden. Med mulighed for lokale særfredninger.
Ens regler for hele landet – evt. enkelte særfredninger – måske opdeling i regioner (Hovedveje bør ikke
kunne opdele i forskellige jagttider.)
Kun nævnt på enkelte sedler, men det var gennemgående ved de mundtlige indlæg, at man finder de
nuværende grænser for snævre.

STATEN
Staten inviterer/informerer omegnens naboer efter samme parole, når der holdes jagter.
På disse dage må jægerne stille stiger op i skel.
Info om jagter i de store statsskove til naboer.
Lindet Skov modellen – være mere åben om deres jagter.
Staten skal gå forrest med et stop for afskydning af store hjorte.
Ingen jagt på hjort på statens område.
Regulering af hind og kalv i samarbejde med SKN.
Få laves handlingsplan i samarbejde med Skov- og naturstyrelsen og lodsejerne om, hvor mange dyr et
område kan bære. Hvis bestanden vokser over et bæredygtigt bestand, skal der være en professionel
nedregulering ligesom i Skotland.
Fodermarker på statens arealer.
Det var gennemgående både på sedler og mundtlige indlæg, at man ønsker et tættere samarbejde med
staten.

ANDET
Besked om fællesjagt fra store lodsejere, så naboerne har mulighed for kalve + hinder
Ingen reguleringsjagt.
Skoven er hvileområde og foderområde
Ændring af regler for tårn/stiger
Alle jagtforeninger skal have plads i hjortelav, og lavene skal vælges og ikke udpeges
Fælles krondyrjagt sidste lørdag hver måned i hele kommunen på hinder og kalv fra solopgang til kl. 12.00.

