
 

Naturstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø 
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 39 27 98 99 • CVR 33157274 • EAN 5798000873100 • nst@nst.dk • www.nst.dk 

 

Svend Bichel, formand 
Norbert Ravnsbæk, Danmarks Jægerforbund 
Anders Hillerup, Dansk Skovforening 
Henrik Bertelsen, Landbrug og Fødevarer 
Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening 
Søren Egelund Rasmussen, Naturstyrelsen 
Jens Skovager Østergaard, Naturstyrelsen 
  

Naturforvaltning 
J.nr. NST-360-00015 
Ref. soera 
Den 20. maj 2016 

 
 
 
Referat for møde i Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe  
 
Tid:  Fredag den 13. maj  2016, kl. 09-12 
Sted: Rosenborg Skovbrug  
 Gl. Kirkevej 2  
 8550 Ryomgård 
  
  
 
Referat  
 

1) Siden sidst  
a. Ny repræsentant i hjortevildtgruppen – Norbert Ravnsbæk, 
Danmarks Jægerforbund 
- Norbert blev budt velkommen til gruppen som ny 
repræsentant for Danmarks Jægerfobund. 
- Jens Skovager Østergaard fra Naturstyrelsen overtager 
sekretariatsrollen frem til august. Jens blev budt velkommen. 
 
b. Behandling af indkomne henvendelser (Fritz Rasmussen og 
hjortevildtgruppen fra Nordjylland) 
Gruppen har siden sidst modtaget yderligere henvendelser 
omkring forslag til forvaltning af kronvildt. Gruppen har  
gennemlæst det tilsendte og tager som tidligere stilling til, 
hvorvidt alle tilsendte oplæg kan bidrage til arbejdet 
fremadrettet.  
 
Svend redegjorde derudover for gruppens arbejde, hvor 
Vildtforvaltningsrådet har bedt arbejdsgruppen om, at arbejde 
videre med det oplæg som gruppen præsenterede rådet for til 
mødet den 15. marts. Siden da og inden den af DJ krævede 
redegørelse fra DCE foreligger, har DJ meldt sig som 
modstander af arealkrav og tvungen indberetning. Gruppen 
skal indstille en plan til forvaltning af kronvildt til 
Vildtforvaltningsrådets møde den 14. juni.  
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2) Evaluering af årsmødet for de regionale 
hjortevildtgrupper 
Årsmødet havde et godt fremmøde og forløb konstruktivt. 
Grundlæggende var grupperne usikre på deres rolle 
fremadrettet. Det henleder til, at der er et behov for, at 
grupperne informeres bedre omkring deres rolle i det 
fremadrettede arbejde lokalt, hvilket den nationale gruppe vil 
tage op.  
Særligt i Nordjylland var der modstand af de nævnte forslag. 
Repræsentanter for landbruget udtrykte, at det var positivt med 
fokus på konkret håndtering af skader på mark og i skov.  
 
Den nationale hjortevildtgruppe arbejder frem mod en 2-dages 
ekskursion til efteråret 2016 med fokus på dåvildt – forslag om 
8-9 september. Udkast til program udarbejdes, således der kan 
blive udsendt en invitation til de regionale grupper inden 
sommer.  
 

3) Jagtetiske regler 
Gruppen gennemgik et udkast til en revision af de jagtetiske 
regler. Udkastet tilrettes. Primært er der tale om 
konsekvensrettelser i henhold til den forventede indstilling til 
plan for forvaltning af kronvildt. 
 
Definitioner på tryk og drivjagt skal kvalitetssikres/defineres 
således unødigt stress af dyr skal undgås.   
 
Endeligt udkast til de jagtetiske regler skal være udarbejdet til 
gruppens næste møde. 
 

4) Gennemgang og vurdering af udarbejdede DCE notater 
DCE har udarbejdet et notat omkring model for måling af 
udviklingen i andelen af ældre hjorte i danske krondyrbestande. 
Dette notat er udleveret til gruppen.  
 
Danmarks Jægerforbund har tidligere givet udtryk for, at de 
ikke ønsker en model til ovenstående. På den baggrund er 
gruppens indstilling til punktet uden Jægerforbundets 
holdninger og accept. 
 
Gruppen diskuterede de fremlagte modeller og blev enig om, at 
anbefale en model med indsendelse af kæber – alternativt for 
ældre hjorte, men det skal DCE vurdere i forhold til hvorvidt 
det vil give den ønskede data. 
 
Der er fortsat enighed blandt de deltagende medlemmer om, at 
indberetning skal være obligatorisk i den forstand, at udstedelse 
af følgende års jagttegn ikke kan ske, førend indberetning af 
eventuelle nedlagte hjorte er sket. 
I forbindelse med indberetningen kan dette eventuelt være med 
mulighed for at udlodde en præmie (evt. jagt på Naturstyrelsens 
arealer) – sammenlignet med vingeundersøgelsen fra DCE. 
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Bo udtrykte ønske om at notater udarbejdet af DCE skal på 
hjemmesiden – det skal vi høre Naturbeskyttelse og VFR om. 
 

5) Fastlæggelse af kommende mødedatoer 
Mandag den 6. juni kl. 09-12 v/Ryomgaard. 
 

6) Eventuelt 
- Bo udtalte, at der til årsmødet blev udtrykt frustration over 

at kronvildt ikke spreder sig til områder, som afspærres af 
barrierer som eksempelvis motorveje. På den baggrund er 
spørgsmålet, om det er et emne, som gruppen skal arbejde 
videre med – eksempelvis anbefaling af faunapassager. 
Gruppen konstaterede at problematikken ligger udenfor 
gruppens arbejde og reelt bør håndteres under 
Vildtforvaltningsrådet. 

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Egelund Rasmussen 
72 54 22 02  
soera@nst.dk  
 
 


