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1)

Konkretisering af beslutningsvejene for en
fremtidig forvaltning af hjortevildt.
- På hjemmesiden skal beslutningsveje
konkretiseres med henblik på at skabe overblik
over processen.
- Konkretisering af opgaven skal også på
hjemmesiden (”fremtidig forvaltning af
kronvildt”)
- På hjemmesiden skal det fremgå at referater
fremlægges senest 10 arbejdsdage efter afholdte
møder.

2)

Fastlæggelse af emnemæssig "køreplan".
I forhold til tidligere oplæg besluttes det, at
”overlæggeren” sættes lavere i den kommende
proces. En lovgivningsmæssig ramme anbefales for
afskydning af hjorte. For afskydning af hind og kalv
vil gruppen se nærmere på ”værktøjskassen” som
øgede muligheder til en større afskydning.
Med hensyn til muligheder for afskydning af
kronvildt i lav, skal gruppen drøfte mulige
forsøgsordninger herpå.
Køreplanen skal foregå i 3 trin:
1) Fastlæggelse af målsætning og drøftelse af
konkrete muligheder for kontrol af målopfyldelse.
2) Definere værktøjer i forhold til jagtlig udøvelse
- gruppen indledte en diskussion om værktøjskassen.
Gruppen vil arbejde videre med dette punkt til næste
møde.
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3) Enkeltemner (fordelt på kronvildt og dåvildt):
Fodringsproblemer, Markskader, Skovskader,
Jagtetiske regler, Aftage-/håndteringsproblemerne
Den Nationale Hjortevildtgruppe forventer at
forelægge Vildtforvaltningsrådet en afrapportering af
gruppens arbejde til rådets møde i marts.
Efterfølgende vil gruppen indkalde de regionale
hjortevildtgrupper til et orienteringsmøde.
3)

Fastlæggelse af målsætning og drøftelse af
hvordan vi hen ad vejen skal følge, om
målopfyldelsen lykkes (3år - 5år - 10år).
-

4)

Fordelingen af ældre hjorte (8+ år) i forhold til
hinder skal være 1:20.
o Kontrol af målsætning. NST hører DCE
omkring mulighed for at beregne
bestandssammensætningen ud fra
bestandsoptællinger,
vildtudbytteindberetning og andet!
o Derudover var der enighed om at foreslå,
at der som forudsætning for fornyelse af
jagttegn, skal indsendes
fotodokumentation af gevirer på nedlagte
hjorte og billeder af kæber (tandsæt) til
senere aldersbedømmelse. Noget mange
jægere efterlyser viden om og som kan
bruges som dokumentation i forhold til
målsætningerne. Det skal sikres, at det
teknisk er muligt og på en overkommelig
måde for jægerne. Dette vil NST drøfte
med DCE.
o Opfølgning på målsætning. Man bør årligt
benytte indsamlet data til at følge op på
udviklingen og
bestandssammensætningen. En evaluering
af udviklingen udarbejdes hvert andet år.

Fastlæggelse af næste 2 møder.
Tirsdag den 10. november kl. 14-18, Ryomgård
Mandag den 14. december kl, 15-18, Vejen

5)

Eventuelt.
Ved ønske om eventuelle forsøgsområder gjorde Lars
Jensen opmærksom på at enkelte lav har vist
interesse for at indgå i dette.
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Med venlig hilsen
Søren Egelund Rasmussen
Naturstyrelsen
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