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Dagsorden 
 
1. Siden sidst 

Med den nye plan til forvaltning af kronvildt ønsker gruppen løbende at 

evaluere på de erfaringer som forvaltningen medfører. Dette skal dels sikre 

vidensopsamling og dels sikre en løbende evaluering af planen. I den 

forbindelse vil gruppen gerne høre de regionale hjortevildtgrupper om lokale 

erfaringer (positive og negative), uenigheder og etiske overtrædelse i 

forbindelse med den nuværende forvaltning af kronvildt. 

 

I Vestjylland er der indkommet oplysning om, at der i starten af jagtsæsonen 

2017 er områder, hvor der er skudt mange unge hjorte. I den forbindelse har 

den regionale hjortevildtgruppe spurgt Svend om der i forbindelse med 

jagttidsforhandlingerne kan indstilles en eventuel sprossefredning fra 

jagtåret 2018. 

NHG har drøftet principperne bag henvendelsen. Norbert gav udtryk for, at 

gruppen indledningsvist skulle afvente situationen og se hvordan 

afskydningen over en jagtsæson udvikler sig.  

Anders, Henrik og Bo bakkede op om den regionale gruppes ønske om 

sprossefredning med argumentation i at imødekomme de lokale 

hjortevildtgruppers udfordringer og ønsker til håndtering af disse.  

 

På den baggrund nåede gruppen til enighed om, at hvis en regionale 

hjortevildtgruppe enstemmigt indstiller ændring til regler for regional 

forvaltning af kronvildt, vil den Nationale hjortevildtgruppe se positivt på en 

sådan indstilling og bringe en sådan videre i systemet.  

 

Gruppen konstaterede at ministeren til trods for regional uenighed om 

dæmringsjagt i Vestjylland har tilladt dæmringsjagt i området. En sådan 
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beslutning mente gruppen ikke var i overensstemmelse med ministeriets 

retningslinjer for indstillingerne. 

 

2. Indstillingerne til jagttider på dåvildt.  

Gruppen gennemgik de indkomne indstillinger. 

 

Overordnet set er gruppen positivt indstillet for de indkomne forslag. 

 

Bo udtrykte ønske om 1 uges forlængelse i endelig beslutning om 

indstillingerne således disse kunne forelægges Friluftsrådet og Dyrenes 

Beskyttelse.  

 

De indsendte jagttider indstilles af den Nationale Hjortevildtgruppe til det 

nuværende arbejde med jagttidsforhandlinger under Vildtforvaltningsrådet. 

 

3. Ekskursionen med de regionale hjortevildtgrupper. 

Der blev foreslået et forsøg med at sammenlægge årsmødet med den årlige 

ekskursion således et sådan arrangement kan afholdes en fredag-lørdag i 

april 2018.  

 

MST udsender en forespørgsel til de regionale hjortevildtgruppers sekretærer 

hvorvidt der regionalt bakkes op om et sådan forsøg eller ej.  

 

4. Den videre proces med plan til forvaltning af dåvildt 

Udgangspunktet for gruppens videre arbejde er, at kunne benytte de samme 

principper og værktøjer fra den oprindelige plan for kronvildt i forbindelse 

med udarbejdelse af en plan til forvaltning af dåvildt. Norbert gjorde 

opmærksom på, at forbundet fortsat ikke kan bakke op om brug af arealkrav 

og en tvungen indberetning. 

 

Udgangspunktet for den videre proces er, at arbejde videre ud fra faglige 

betragtninger om mulige metoder til at sikre opnåelse af de opstillede 

målsætninger opstillet i kommissoriet for arbejdet med dåvildt.  

I den forbindelse vil gruppen lægge stor vægt på lokalt enstemmige 

indstillinger, når disse ønskes formuleret. 

 

Gruppen ønskede indledningsvist et statuspapir fra Miljøstyrelsens og DCE 

om de i kommissoriet opstillede målsætninger. Papiret ønskes fremlagt forud 

for gruppens næste møde 

 

Tidsrammen for arbejdet fastsættes til være inden sommerferien 2018 

 

5. Drøftelser om den fremtidige strukturering af hjortevildtarbejdet i 

NHG og De Regionale Hjortevildtgrupper. 

 

Den nuværende organisering af hjortevildtarbejdet skal drøftes med 

baggrund i oplevede erfaringer og udfordringer. Emnet ønskes blandt andet 

behandlet under årsmødet 2018. 

 

MST formulerer og udsender en skrivelse til hjortevildtgruppernes sekretærer 

med besked om en tilbagemelding om de udfordringer de oplever i 

forbindelse med gruppens arbejde til videre håndtering ved gruppens 

kommende møde. 
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6. Evt.  
Næste møde afholdes den 8/12 2018 kl. 09-12 i Kolding (Scandic Hotel). 

 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Egelund Rasmussen 

72 54 22 02 

soera@mst.dk 


