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Dagsorden:
1)

Ministerens udmelding og kommende opgaver
(SVANA)
Gruppen mente, at den fremlagte tidsplan for processen var
meget stram. Der blev i den anledning stillet ønske om at
udskyde NHG deadline til 6. marts således gruppen havde
mulighed for at håndtere indmeldte indstillinger til regional
forvaltning grundigt.
Der var enighed om, at de jagtetiske regler skal
konsekvensrettes i forhold til ministerens beslutning og
gruppens tidligere justering af reglerne. SVANA tilsender en
tilrettet version af de jagtetiske regler for kronvildt.
Der blev spurgt ind til den kommende proces omkring
ændringer af jagtloven. SVANA udarbejder en tidsplan for de
kommende lovændringer i forhold til plan for forvaltning af
kronvildt. Det er planlagt, at ændringerne træder i kraft forud
for jagtsæsonen 2018/19.

2)

Gruppens holdning til ministerens udmelding og
gruppens videre arbejde
Gruppen tager ministerens beslutning til efterretning, men
udtrykker også, at det grundlæggende ikke ændrer gruppens
forståelse og holdning vedrørende forvaltning af kronvildt.
Gruppen var enig om, at fortsætte det videre arbejde med
hjortevildt indenfor de gældende rammer. I den forbindelse
ønskede gruppen, at Vildtforvaltningsrådet udarbejdede et
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kommissorium for gruppens arbejde efter samme skabelon som
for øvrige arbejdsgrupper under Vildtforvaltningsrådet. Et
udkast til kommissorie forud for mødet den 15. marts i
Vildtforvaltningsrådet ønskes.
3)

Håndtering af de regionale hjortevildtgruppers
fremadrettede arbejde
SVANA vil rette henvendelse til de regionale hjortevildtgrupper
omkring den kommende proces.
Næste møde i NHG bliver fredag den 10. marts. kl. 12 -15.
(Kolding/trekantsområdet) således Vildtforvaltningsrådet kan
modtage en godkendt indstilling om regionale ønsker til
jagttider, brunstjagt og forsøgsordninger den 13. marts.

4)

Dåvildt
Gruppen afventer arbejdet med dåvildt, indtil
Vildforvaltningsrådet har udarbejdet et kommissorie for
arbejdet med dåvildtforvaltningen i den Nationale
Hjortevildtgruppe.
Gruppen gjorde klart, at der regionalt kan tillades ønsker om
udvidelse af gældende jagttid, i områder hvor der opleves akutte
problemer med dåvildt. Sådanne ansøgninger ønskes tilsendt,
således eventuelle ændringer i lokale jagttider kan evalueres og
foretages frem mod den kommende jagtsæson (2017/2018).

5)

Eventuelt
Norbert udtaler, at der opleves tilfælde, hvor
reguleringstilladelser på kronvildt udstedes således, at der
fremgår manglende præcisering af, hvilke dyr som må skydes,
og tilbagemelding af skudte dyr udestår ofte. SVANA tager
problematikken op internt, og giver gruppen en tilbagemelding.
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