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Referat
1)

Regulering
– gældende regler
De nuværende muligheder for regulering af kronvildt anses som
værende passende - også fremadrettet. Dette også set i lyset af
at Naturstyrelsen ved særlige grunde, kan give tilladelse til
regulering.
– skader på mark og i skov
Problemet er i visse egne omfattende. Regulerings muligheder
kan afværge problematikkerne, men der skal også ske
bestandsregulering via jagttid.

2)

Skumringsjagt
Ved regulering kan der allerede i dag i særlige situationer gives
tilladelse til regulering 1-1½ time for solopgang til 1-1½ timer
efter solnedgang.
Dæmringsjagt (jagt forud for solopgang) vil give de bedste
muligheder i forhold til lysforhold og efterfølgende eftersøgning
af anskudt vildt. Tiltaget alene kan ikke løse problemer med
skader.
Der er i gruppen enighed om, at skumringsjagt ikke skal indgå
som en generel jagtmulighed. DN, DB og FR kan dog ikke støtte
skumringsjagt, men afviser ikke forsøg med dæmringsjagt.

3)

Fodring
Fodring kan have mange formål, men udfodring med jagt for
øje er allerede i dag ulovligt. Gruppen ser et behov for at man
nærmere definerer praksis, rammerne under gældende
lovgivning og etik på området. Her tænkes der eksempelvis på
placering af skydetårne i forhold til foderpladser, foderpladsers
placering i forhold til skel, hygiejne/sundhedsrisiko, anbefalede
foderemner m.m. Oplæg inden næste møde fra SB.
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4)

Evt.
-

Årsmøde i de regionale hjortevildtgrupper. Der skal
udsendes en indkaldelse med orientering om det fremtidige
arbejde i såvel Den Nationale Hjortevildtgruppe som De
Regionale Hjortevildtgrupper.
Standardiseret optællingsmetode skal forberedes og være
punkt på årsmødet.

Med venlig hilsen
Søren Egelund Rasmussen
Naturstyrelsen
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