
 

 

Referat af dåvildtmøde 21-6-2016 I Plexus Idom  

 

Formanden for Råsted jagtforening Leif Filsø bød velkommen til mødet og takke for det talstærke fremøde, 

som var på i alt 56 personer. Invitationerne var forbeholdt 2/3 personer fra hver jagtforeningsbestyrelse i 

hhv. Struer, Holstebro, Lemvig og Herning Kommune, som i dag er omfattet af de fælles gældende jagtider 

på dåvildt. Til mødet var 31 forskellige jagtforeninger repræsenteret. 10 foreninger fra Holstebro, 10 

foreninger fra Herning, 6 fra Lemvig og 5 fra Struer kommuner.   

Mødet gik ud på i alt sin enkelthed og forsøge og blive enig om en fælles indstilling på nye jagtider i 

fremtiden i de 4 kommuner, med henblik på en fælles indstilling til vildtforvaltningsrådet. I invitationen var 

der allerede stillet et forslag som jagtider. 

Inden debatten holdte Claus Borg et indslag om bestand udviklingen i Holstebro Kommune siden 

udsætningen i 2008, hvor vi med sikkerhed vidste, hvor meget dåvildt der blev udsat,  og hvis man så bort 

fra en dødlighed, så kunne sige hvor stor bestanden  max. kunne være i området.  I bestand opgørelsen var 

der taget højde for en dødlighed på 10 -15 % og efter der blev jagttid på dåkalve er denne dødlighed en 

smule større, dog vurderede Claus, at dødelighedsprocenten var sat lavt. De følgende jagter sæsoner på 

dåkalve, har ikke givet anledning til bekymring for bestanden, der er blevet nedlagt få dåkalve, hvilket også 

var kendetegnet fra de kommentar der kom frem. senere under debatten.  

Det var en god og meget sober debat gennem hele mødet, hvor man i nogle af de vestlige områder i Lemvig 

kommune ønskede fuld jagttid på dåvildt. I Søby områderne, mente man der skulle holdes igen i nogle år 

endnu da bestanden var lille. Der tegnede sig et billede af, at man ønskede og få mere jagttid i Ørre 

området fordi her står der virkelig en stærk og koncentreret bestand. Generelt var holdningen blandt 

deltagerne, at hvis man startede forsigtigt kunne man jo altid øge jagtiden. 

Efter debatten blev der evalueret og der blev afholdt afstemninger med flg spørgsmål.   

1. spørgsmål  - kan man bakke op om flg.? 

jagttid på då-dåkalv-spidshjort i hele December og hjort større end spidshjort 1. uge i Januar 

42 personer stemte for , at det ville man gerne bakke op om .  

2. Spørgsmål – hvor mange ønsker mere jagttid end i overnævnte forslag ? 

13 personer stemte for mere jagttid. 

3. Spørgsmål -  hvor mange ønsker mindre jagttid end det i forslag i ”Spørgsmål 1” 

Der var ingen som ønskede mindre jagttid end forslaget nr .1  

4. Spørgsmål  - Kan man bakke op om flg. Jagttid ? 

Jagttid som i forslag 1 dog med yderligere jagttid på dåkalv i hele januar 

26 stemte imod forslaget og 22 stemte for forslaget. 

 



 

 

 

 

Efter kaffen og en evaluering over bordene, kom der flg. forslag til forsamlingen 

Hvad nu hvis vi: 

Fastholder forslaget med jagttid på då-kalv og spidshjort i december og 1. uge i januar på hjort større end 

spidshjort, men med start fra sæsonen 2017 i stedet for 2018, hvilket vil tilgodese de områder med stærke 

bestande og få begyndt et år tidligere, men også mulighed for besindighed i de områder hvor der står en 

mindre bestand.  

”Det var en meget bred opbakning til forslaget tæt på alle bakkede op, det blev besluttet, man vil forsøge 

og lave en indstilling og gøre vores område til et forsøgsområde, som vil starte op med at udvide jagtiden 

fra 2017, samtidig med dette  vil Råsted Jagtforening tage opgaven  og  afholde  et evalueringsmøde 

allerede i foråret 2018, hvis vores ønske og indstilling bliver efterlevet og en jagttid opnås allerede i 2017. 

Leif Filsø takkede endnu engang for den flotte opbakning til mødet og håbede på, at denne fremgangsmåde 

kunne blive fremtiden for forvaltningen af jagtider lokalt og et bevis på, at vi godt kan finde et konstruktivt 

samarbejde og målsætninger lokalt.  

Mødet sluttede med applaus og en rigtig god stemning. 

 

Referat/ 23-6-2016 Idom  v/ kim Jakobsen  

 

 

 


