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Referat fra mødet i den Nationale hjortevildtgruppe den 12/08 2015 

 

1) Godkendelse af referat fra årsmødet den 11. maj 2015 

Referat godkendt – ingen bemærkninger 

 

Bemærkning: Jan Eriksen, formand for VFR, deltog i mødet. 

 

2) Gennemgang og diskussion af indkomne forslag fra regionale 

hjortegrupper 

Der er indkommet høringssvar fra Fyn, Nordjylland, Sydjylland, Himmerland, 

Djursland, Vestjylland og Midtjylland. 

Høringssvarene viser, at de regionale hjortegrupper overordnet set ikke mener, at 

de nuværende oplæg kan implementeres succesfuldt lokalt.  

 

Gruppen diskuterede indkomne høringssvar og konkluderede på baggrund heraf, 

at tiden ikke er inde til de nuværende oplæg i alle deltaljer. På den baggrund blev 

der opnået enighed om, at udarbejde en mere simpel forvaltningsmodel. Målet er 

stadig de af VFR opstillede målsætninger bl.a., at opnå flere ældre hjorte og at 

kunne reducere bestanden (hind og kalve) i egne med skader på mark og i skov.  

Alle de regionale hjortegrupper vil få udsendt de indkomne høringssvar til 

orientering. 

 

Gruppen diskuterede den mulighed, at man i udvalgte områder afprøvede og målte 

på effekten af forskellige forvaltningsmodeller. En sådan forsøgsperiode skal være 

tidsbegrænset. Forsøgsområdet bør være større sammenhængende områder og 

gerne med mindre og større lodsejere repræsenteret.  

NST skal se på de økonomiske muligheder for sådanne forsøg og undersøge 

muligheden for generelt at understøtte en sådan forsøgsmodel.  

 

Gruppen foreslog at der var brug for en central hjemmeside hvor der løbende 

informeres om arbejdet og processen med forvaltning af hjortevildt. Formålet er 

primært at sikre en direkte vidensdeling af gruppens arbejde og beslutninger. En 

sådan side til vidensdeling blev besluttet at ligge på NST hjemmesiden.  

 

Lars Jensen, formand for gruppen, meddelte at han ønskede at fratræde 

formandsskabet til næste møde den 8. september 2015. Han vil efterfølgende 

stadig repræsentere Danmarks Jægerforbund i gruppen. Gruppens medlemmer 

beklagede beslutningen.  

 

Med forbehold for situationen vil gruppen til næste møde se på hvorvidt en 

indstilling til en forvaltningsmodel kan fremlægges Vildtforvaltningsrådet til 

december-mødet.  
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3) Videre proces og næste møde 

Der arbejdes videre med nye forslag til forvaltning af hjortevildt på baggrund af de 

indkomne ændringsforslag fra bl.a. De Regionale Hjortevildtgrupper.  

Derudover skal der til næste møde vælges en formand for gruppen. 

 

Næste mødedato er: 

 

Tid:  Tirsdag den 8. september 2015, kl. 13 

 

 

Søren Egelund Rasmussen  

Naturstyrelsen 

 

 


