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Til mødet er der følgende dagsorden.
1)

Siden sidst
a. DJ's udmelding efter hovedbestyrelsesmødet.
b. En række henvendelser fra de regionale grupper og
enkeltpersoner.
- bilag til ovenstående er tilsendt den 22. februar.
Gruppen drøftede de mange henvendelser (fra enkeltpersoner
og regionale hjortevildtgrupper) om forslag og kommentarer til
forvaltning af hjortevildt.
Gruppen ser fortsat et behov for at fastholde det overordnede
indhold fra tidligere møder med den givne opgave og
målsætning.
-

-

-

Lars Jensen fremførte forslag, på vegne af den Nordjyske
hjortevildtgruppe, om mulighed for at der lokalt kan
udføres jagt på hjorte i op til 12 uger. Forslaget blev
nedstemt i gruppen og med det tillæg, at der generelt ikke
ønskes lokale jagttider.
Der åbnes dog mulighed for, at de regionale
hjortevildtgrupper kan indstille forslag til regional
hjortevildtforvaltning på den præmisse, at der er tale om en
indstilling fra en enig hjortevidltgruppe og, at de
overordnede principper i forvaltningen følges. Som
eksempel er gruppens tidligere beslutning om, at
Nordjyllands regionale hjortevildtgruppe kan fastsætte 6
ugers jagt på hjorte indenfor de fastsatte rammer.
Der har været tvivl om hvorvidt forbuddet mod tryk og
drivjagt ikke må finde sted i de 6 ugers jagttid på hjort.
Dette gælder kun for jagt i september til medio oktober.
Vælger en region hjortejagt udenfor denne periode gælder
forbuddet mod tryk og drivjagt ikke.
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-

I forhold til vurdering af ældre hjorte og udviklingen af
disse i bestanden ønsker gruppen at der indsamles viden på
dette. Formålet er at måle effekten af forvaltningen, hvad
angår andelen af ældre hjorte (år 8+). Aldersvudering via
tandsnit eller tandslid kan estimere
alderssammensætningen. Grundlaget og omfanget af
sådanne undersøgelser ønskes vurderet af DCE Aarhus
Universitet.

2)

Status for indstilling til VFR.
Gruppen gennemgik indholdet i fremlæggelsen til VFR den 15.
marts. På den baggrund forventes det, at VFR kan kommentere
på gruppens arbejde og fastsætte det videre arbejde.
Arbejdsgruppen bestræber sig på, at VFR vil modtage en
endelig indstilling til mødet i juni.

3)

Fodring
Gruppen gennemgik det udleverede forslag til fodring og
foretog endelige justeringer.

4)

Dåvildtforvaltning.
Arbejdet med kronvildt gøres færdigt inden arbejdet med
dåvildt tages op. Hjortevildtgruppernes årsekskursion i
september vil fokusere på dåvildt. Herefter vil den nationale
hjortevildtgruppe sammen med de regionale hjortevildtgrupper
vurdere behovet for en plan til forvaltning af dåvildt.

5)

Årsmøde med de regionale hjortevildtgrupper
Tirsdag den 26. april kl 14-17 et sted i Midtjylland – nærmere
information tilgår ved mødeindkaldelse.

6)

Eventuelt
- Mødet den 10. marts aflyses – der er ikke yderligere behov
forud for VFR mødet den 15. marts.
- Indrapportering for de regionale hjortevildtgupper skal
indsendes senest den 1. april
- Næste møde mandag den 4. april kl. 14-17 v/Vejen
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