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Referat
1)

Siden sidst
Der indkommer stadig forskellige forslag til forvaltning af
kronvildt i Danmark, såvel som positive tilkendegivelser for de
nuværende forslag til forvaltningen.
Gruppens medlemmer gennemgår alle henvendelser og
arbejdet fortsat mod løsning af de fremsatte mål.

2)

Fastlægge det videre arbejde med plan for forvaltning
af kronvildt
- Jagtetiske regler
- Arealkravets udmøntning
- Indberetning af nedlagt vildt (videnskabelig anvendelig
dokumentation).
- Bedømmelsesmetoder til målopfyldelse
- Indkaldelse af lokale forsøg.
- Håndtering af det nedlagte hjortevildt
-

Efter forelæggelse af gruppens arbejde for
Vildtforvaltningsrådet den 15. marts, blev Naturstyrelsen
bedt om at udarbejde en sammenskrivning af gruppens
anbefalinger, som i detalje beskriver rammer og indhold.
Sammenskrivningen skal forelægges Vildtforvaltningsrådet
til rådets møde den 14. juni.
Derudover afventer gruppen referat og beslutninger fra
Vildtforvaltningsrådet i forhold til punktet om forvaltning
af kronvildt.

-

Anders Hillerup gennemgår forud for næste møde de
jagtetiske regler for kronvildtjagt med henblik på en
eventuel fornyelse af reglerne.
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-

For at man fremadrettet kan håndtere en større afskydning
af hind og kalv ønsker gruppen at undersøge hvilke
muligheder der foreligger i forhold til at kunne håndtere en
større koordinering af slagtning samt mulighed for
afhentning/transport til slagteri mod eventuelt gebyr. Der
skal rettes henvendelse til Fødevarestyrelsen omkring
reglerne på området.

3)

Årsmøde med de regionale hjortevildtgrupper
Der skal udsendes en endelig invitation hurtigst muligt.

4)

Plan for håndtering af forvaltning af dåvildt
Der skal planlægges en årsekskursion til Fyn i efteråret 2016
med dåvidlt som tema. Herefter vil gruppen se på behovet for
en plan til forvaltning af dåvildt.

5)

Fastlæggelse af kommende mødedatoer
Den 26. april kl. (Midtjylland – lokation for årsmøde)
Den 13. maj kl 09-12, v/Ryomgaard

6)

Eventuelt

Med venlig hilsen
Søren Egelund Rasmussen
Naturstyrelsen
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