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Dagsorden til møde i Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe  

 

Tid:  Tirsdag den 8. september 2015, kl. 13 

 

 

Til mødet er der følgende dagsorden.  

 

1) Velkomst til ny formand 

2) Fastsætte rammerne for revideret forvaltningsmodel (i henhold til 

de regionale hjortegruppers kommentering af fremlagte 

modeller) 

3) Fastsættelse af næste møde 

4) Eventuelt. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Søren Egelund Rasmussen 
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Referat fra mødet i den Nationale hjortevildtgruppe den 08/09 2015 

 

Dagsorden: Drøftelse af status for arbejdet samt de indsendte materialer fra 

Regionale hjortevildtgrupper på mødet den 11. maj 2015. 

 

1) Jan Eriksen indledte med at byde Svend Bichel velkommen som formand for 

gruppen. SB overtog dermed formandsposten fra indledningen af mødet. 

 

2) Man enedes om, at Vildtforvaltningsrådets mål med ”flere store hjorte” burde 

præciseres hen i retning af en formulering som: ”Forholdet mellem ældre hjorte og 

hinder efter brunst skal være mindst 1:20” Målet skal nås på 5-10 år gennem 

anvendelse af diverse værktøjer, hvoraf de generelle jagttider i samspil med de 

jagtetiske regler bør spille en central rolle fra starten. Lokale forsøg bør være en 

vigtig og ønskelig mulighed i opnåelse af målet. 

 

Problemer vedr. håndtering af det nedlagte hjortevildt, som måske kunne afholde 

jægere fra at nedlægge flere kalve og hinder diskuteredes. Indstillingen i gruppen 

var, at der skulle oprettes/anvendes et antal landsdækkende slagtehuse el. 

lignende, som mod betaling kunne være behjælpelige med evt. afhentning og 

yderligere håndtering af det nedlagte hjortevildt. 

 

Hvad angår indberetninger til vildtudbyttestatistikken var man enige om, at 

arbejde hen imod en tvungen angivelse af detaillerede oplysninger evt. ledsaget af 

fotodokumentation af handyr, for at øge kendskabet til bestandene. 

Indsendelse/foto af kæber fra nedlagte krondyr indgik i denne diskussion. 

 

SB holder møde med gruppemedlemmerne enkeltvis i nærmeste tid. 

 

3) Næste møde: 20/10-15 kl. 13.00  

 

Referent 

Svend Bichel 


