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Referat for møde i den nationale hjortevildtgruppe 

 

 

Tid:   Fredag den 8. december 2017  
 kl. 09-12 (kaffe serveres under mødet – der sluttes af med frokost) 

Sted:    Scandic Kolding 
                          Kokholm 2 
                           6000 Kolding 

 

 

Dagsorden 

 
1. Løbende evaluering af kronvildt 

DJ har ønsket en generel drøftelse af den fremadrettede evaluering af de 

forskelige lokale jagttider samt tiltag og hvorvidt disse lever op til 

målsætningerne.  

 

Gruppen vedtog på sidste møde, at en lokalt enstemmig indstilling som 

udgangspunkt imødekommes. På den baggrund ønskede NHG 

Miljøstyrelsens vurdering af hvorvidt lokale ønsker til ændring af jagttider på 

hjortevildt kan indsendes eksempelvis februar/marts og dermed eventuelt 

gøres gældende 1/7? 

 

2. DCE notat om dåvildt 

Thomas bidrag til punktet med baggrund i notat udarbejdet af DCE 

(vedhæftet). Udgangspunktet for notatet er, at der ikke er foretaget egentlige 

undersøgelser om registrering af status for dåvildt i Danmark. Derfor er der 

taget udgangspunkt i vildtudbyttestatistikken og hjortevildtoversigten fra de 

regionale hjortevildtrupper og DJ. Opdeling af bestande og kerneområder for 

dåvildt i Danmark er vanskelig idet tilgængeligt datamateriale ikke 

umiddelbart muliggør en sådan opdeling. På den baggrund er notatet 

udarbejdet regionsvist og der tages forbehold for en vis usikkerhed i 

datamaterialet. Der henvises til notatet for yderligere detaljer om indhold. 

 

DJ gjorde opmærksom på at i den nationale målsætning, hvor der står, ” 

Flere ældre hjorte i bestanden” og ” Bedre køns- og aldersfordeling” burde 

målsætningen ændres til, ”naturlig andel og naturlig kønssammensætning”, 

da der ikke er viden omkring dette i områderne. 
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På den baggrund efterspurgte DJ metoder til at måle på ovenstående.  

 

Gruppen ønskede yderligere viden om især bestandssammensætningen (køn 

og alder). DCE nævnte at dette i en vis grad kan lade sig gøre ved at udvælge 

specifikke områder, men det er et større arbejde. 

Hvad angår alderssammensætning vurderer DCE at tandsnitmetoden er den 

sikreste metode da aldersvurdering af hjorte ud fra geviret er yderst svær.   

Hvad angår den detaljerede indberetning af vildtudbytte ønsker DJ fortsat 

ikke krav om tvungen indberetning. DCE oplyste, at på nuværende tidspunkt 

indberetter ca. 50 % af jægerne yderligere detaljer om dåvildt, hvilket er en 

brugbar andel i forhold til målbarhed og statistiks sikkerhed. DJ udtrykte 

ønske om at man drøftede detaljerne til udvidet vildtudbytteindberetning og 

nævnte at gevirvægt og skumrings/dæmringsjagt kunne være en del af 

indberetningen.  

 

DCE gjorde opmærksom på at forskelle i lokale jagttider og ændringer af 

disse generelt vanskeliggør lokale bestandsvurderinger over tid.  

 

3. Fremadrettet plan for forvaltning af dåvildt 

Ud fra indkommende indberetninger og kendskab til nuværende 

forvaltningsmetoder vurderer formanden at der er et reelt behov for at drøfte 

forvaltning af dåvildt. På den baggrund ønsker gruppen at udarbejde 

nationale rammer for dåvildt i Danmark, som bidrager til at håndterer de 

udfordringer og problematikker som opleves nationalt og lokalt.  

 

Ud over skader på mark og i skov er udfordringen med forvaltning af dåvildt 

især en afskydning som lokalt ikke nødvendigvis er optimal i forhold til 

opnåelse af kommissoriets målsætninger.  

 

Gruppen arbejder frem mod fremlæggelse af en til flere løsningsmodeller. 

Dette med baggrund i uenigheder om især anvendelse af arealkrav og 

tvungen indberetning. Formålet med forvaltningsplanerne skal være tydelig 

såvel som hvilke organisationer som støtter fremlagte forslag. 

 

4. Årsmøde og ekskursion i 2018 

Årsmødet ønskes afholdt på Djursland torsdag – fredag den 12-13. april 
Udkast til modeller for forvaltning af dåvildt forelægges de regionale 
hjortevildtgrupper til årsmødet såvel som indledende drøftelser om  
den fremtidige strukturering af hjortevildtarbejdet i NHG og De Regionale 
Hjortevildtgrupper. 
 
MST sender dato om årsmøde ud til hjortevildtgrupper via Naturstyrelsens 
sekretærer. 

 

5. Næste møde 

Formanden og MST vil forud for næste møde udarbejde udkast til 

skema/oversigt som kan danne grundlag for drøftelse og beslutning om 

målsætninger og løsningsmodeller. 

 

Næste møde afholdes mandag den 19/3 2018 kl. 09-12 i Kolding (Scandic 

Hotel). 
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6. Evt.  

Gruppen ønskede at sekretærerne (NST) løbende modtager referater fra 

gruppens møder, som derefter videresendes til de regionale 

hjortevildtgruppers medlemmer. 

 

DJ har fået henvendelse omkring Egon Bennetsen og hvorvidt han kan 

deltage i årsmødet med et oplæg om forvaltning af hjortevildt som et fagligt 

partsindlæg i den verserende debat vedrørende forvaltning af hjortevildt. 

Gruppen afviste en sådan deltagelse med begrundelse i, at der alene er tale 

om en privatperson som ikke repræsenterer en organiseret gruppe af 

interessenter. Derudover er det gruppens vurdering, at når det gælder 

videnskabelige og faglige udredninger på området, er det DCE Aarhus 

Universitet som fagligt og professionelt er garant for dette. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Søren Egelund Rasmussen 

+45 72 54 22 02 

soera@mst.dk 

 


