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Referat for møde i Vildtforvaltningsrådets 
Hjortevildtgruppe  
 
Tid:  Tirsdag den 10. november 2015, kl. 14 
 
 
Referat.  
 

1) Drøftelse af ”overlæggeren” for opnåelse af 
målet om flere ældre hjorte – hvor langt kan 
vi komme med fastlæggelse af jagttider 
For at konkretisere de tiltag som kan føre frem til en opnåelse af 
målet om flere ældre hjorte, er nedenstående det udkast som indtil 
videre danner rammen for forvaltningen: 
- Kronkalv 1/9 – 31/1 
- Hind 16/10 – 31/1 
- Spidshjort 16/10 – 31/1 
- Hjort 1/9 - 15/10 (kategorier fastlægges på næste 

møde) 
 
Arealkrav for hjorte skal fastlægges. Enighed om, at der minimum 
skal kunne nedlægges en hjort per ejendom, samt at et arealkrav kan 
opfyldes via skriftlige naboaftaler på sammenhængende arealer. 
Endelige grænser for arealkrav fastsættes på kommende møde. 
 
Gruppen er opmærksom på, at en forenkling af forvaltningen kan 
aflede nye udfordringer. Derfor skal de endelige tiltag gælde for en 2 
årig periode, hvorefter effekten evalueres og justeringer kan 
foretages. 
 
Til opsamling af gruppens tidligere diskussioner blev 
det opsummeret at: 
- dyrehaver ikke indgår i forvaltningsforslaget 
- tryk- og drivjagt i september ikke må finde sted 
- fokuseringen på trofæbærende dyr er 

medvirkende til få gamle hjorte 
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2) Eventuelt. 
- Dagsorden.  
-  Senest 8 dage før et møde skal dagsorden 

 fremsendes gruppens medlemmer 
-  Nyt punkt til dagsorden indføres: 

 ”Opfølgning på tidligere beslutninger” 
- Håndtering af indkomne bemærkninger 

og forslag til forvaltningen. Der indkommer 
løbende skriftligt materiale fra interessenter med 
forslag og kommentarer til gruppens arbejde om 
forvaltning af kronvildt. Gruppen orienteres om 
de indkomne forslag og afsender kvitteres for 
modtagelse. I de tilfælde hvor gruppen har behov 
for yderligere information til indsendt materiale 
vil afsender blive kontaktet. Der vil ikke ske en 
tilbagemelding på materialets indhold og videre 
håndtering.   

- I henhold til tidligere møde den 20. oktober har 
NST haft kontakt med DCE omkring mulighed for 
at beregne bestandssammensætningen ud fra 
bestandsoptællinger, vildtudbytteindberetning og 
andet. DCE oplyser at man via 
vildtudbytteindberetning godt kan beregne 
bestandens størrelse og andel af ældre hjorte.  
Det kræver dog en mere detaljeret 
vildtudbytteindberetning end det som indberettes 
i dag. Med hensyn til bestandstælling kan dette 
også lade sig gøre – enten via punkttællinger eller 
strategisk opsætning af vildtkameraer. 

 
Næste møde 
 

Mandag den 14. december kl, 15-18, Vejen 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Søren Egelund Rasmussen 
Styrelsen for vand- og naturforvaltning (SVANA) 
 
 


