
Orientering om Skive Jægerråd, Kreds 2 og HVG-Vestjylland. 

 

For knap et år siden var der kampvalg om formandsposten i Danmarks Jægerforbund.  

Skive Jagtforening stemte på Claus Lind og han fik heldigvis også et meget overbevisende 

valg. 

 

I kreds 2s, som vi hører under, har der været en del uro i bestyrelsen i det seneste års tid.  

Det bunder i, at formanden for DJs hjortevildtsudvalg tilknyttede en kompetenceperson til 

udvalget, med en holdning om at arealkravet for hjorte, godt kunne være et middel til at 

opnå en større andel gamle hjorte. DJs officielle politik er jo at vildtet skal forvaltes via 

jagttiderne.  

Skive Jagtforening bliver løbende orienteret om kredsens arbejde via Skive Jægerråd. 

I oktober hørte vi om utilfredshed i Kreds 2 med DJs formand for hjortevildtudvalget.  

Skive Jagtforening kan ikke se problemet i, at man lytter til kompetente personer og hører 

erfaringer fra forskellige forvaltningsmodeller for hjortevildt, så vi støttede ikke kritikken. 

Men kritikken af DJ fortsatte, også fra Skive Jægerråds repræsentant i Kreds 2, endda uden 

Jægerrådets opbakning.  

Konflikten brød ud i lys lue på det årlige Kredsmøde i juni ved Holstebro, men DJ-kritikken 

blev nedstemt af forsamlingen. 

Efterfølgende har alle DJ-medlemmer i Kreds 2 modtaget orientering om, at 5 medlemmer 

af kredsbestyrelsen, samt kredsens HB-medlem, hjortevildtsrepræsentanten og 

kredsformanden er trådt tilbage.  

For at gøre en lang historie kort, så har Skive Jægerråd valgt at indsætte en anden person, 

som vores lokale repræsentant, i Kreds 2s bestyrelse. Det valg faldt på mig. 

Vi er p.t. 4 jægerråd, som er i gang med at genopbygge Kreds 2s bestyrelse.  

På et møde i morgen aften bliver kredsbestyrelsen konstitueret. 

 

Hjortevildts Gruppe Vestjylland afholdte et offentligt møde i Roslev Hallen i forrige uge. 

Der kunne vi høre og kommentere indstillingen til nye jagttider for kron- og dåvildt. 

I forsamlingen var der enighed om, at ønske en 4-årig fredning af alle krondyr i hele Salling. 

For kronhjorte kommer der arealkrav på 1 hjort, større end spidshjort, pr. påbegyndt 100 

ha. men også sprossefredning af 8- og 10-ender kronhjorte. 

Kronhjort får jagttid fra 1. september, så brunstjagten fastholdes. Det gav anledning til en 

del kommentarer og spørgsmål, når en stor andel hjorte jo nedlægges netop i september. 

 

Dåhjort større end spidshjort får arealkrav på 50 ha., og jagttid fra 1. - 15 december.  

Då og dåkalv får jagttid fra 1/11 til 31/1. 

Lokalt er der ansøgt om forsøg med Fællesforvaltning af dåvildt på øst-Salling, NØ for A26. 

 

Der er Repræsentantskabsmøde i Odense d. 18. september.  

Der stiller vi med hele 3 delegerede, her fra Skive Jagtforening. 


