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Referat for møde i Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe  

 

Tid:  Mandag den 14. december 2015, kl. 15-18 

Sted: Vejen 

 

 

 

Referat  

 

1) Drøftelse af forløbet siden sidst 

- 

2) Opfølgning på tidligere beslutninger - Fastlæggelse af:  

 - kategori af hjorte (handyr):  

 Ingen sprossefredning, men begrænsning på 

 antal hjorte, større end spidshjort, der kan skydes på 

 en ejendom (se næste pkt.) 

  - arealkrav:  

 1 hjort per ejendom kan nedlægges og 

 derudover kan der nedlægges yderligere 1 hjort/100 

 ha. Hjort nr.2 kan således nedlægges ved areal 

 større end 100ha, osv. 

 

Jagttider vil gælde i henhold til referat af den 10. november. 

 

Ovenstående skal gælde for hele landet. For at afprøve andre 

modeller for jagttid på hjort, udpeges Nordjylland til at kunne 

fastsætte 6 ugers jagttid på hjort efter den regionale 

hjortevildtgruppes anvisning. 

 

3) De regionale gruppers rolle fremadrettet 

I henhold til den Nationale Hjortevildtgruppes videre arbejde, 

og de regionale hjortevildtgruppers rolle i dette, vil den 

Nationale hjortevildtgruppe udsende information i starten af 

2016 om det videre forløb i arbejdet.  

 

Der vil fortsat være et behov for de regionale grupper i den 

fremtidige forvaltning af hjortevildt. Der vil fortsat være et 

behov for opfølgning af på brud af de jagtetiske regler, 

opfølgning af bestandsudvikling, håndtering af lokale 

problematikker m.m. 
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4) Dåvildt og plan for forvaltning 

En plan for forvaltning af hjortevildt skal også udarbejdes for 

dåvildt. På nuværende tidspunkt vil arbejdet primært fokusere 

på kronvildt. Dåvildt vil indgå i arbejdet på et senere tidspunkt 

(foråret 2016).  

 

5) Planlægning af de næste 3 møder 

De næste møder vil finde sted følgende datoer: 

- Den 12. januar kl 15-18 

- Den 29. februar kl 13-16  

- Den 10. marts kl 15-18 

 

Følgende emner skal indgå i det videre forløb: 

- Regulering i henhold til skader 

- Fodring 

- Oversigt over fremlæggelse i VFR den 15. marts 2016 

- De jagtetiske regler 

- Afsætning af vildtkød 

- Dokumentation af nedlagte hjorte  

- Hjortelav som forsøgsområder 

- Dåvildt - og proces for plan til forvaltning 

 

  

6) Eventuelt 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Egelund Rasmussen 

Naturstyrelsen 

 

 

 

 

 


