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Dagsorden til møde i Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe
Tid:

Onsdag den 17. december 2014, kl. 13.30 til 16.30

Til mødet var der ikke udsendt dagsorden. Årsagen hertil var en videre diskussion
fra mødet den 20. november 2014 jævnfør referat fra mødet:
Forskellige løsningsmodeller blev debatteret uden at gruppen nåede frem til en
fælles indstilling. Derfor skal der til næste møde fokuseres på følgende:
1) Identificere og opnå enighed om hvilke ”værktøjer” som kan benyttes til
øget afskydning af især kalv og hind
2) Identificere hvilke modeller/”værktøjer” som gruppen er uenige i
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Referat fra mødet den 17/12 2014
Som fortsættelse af mødet den 12. november skulle gruppen 1) Identificere og opnå
enighed om hvilke ”værktøjer” som kan benyttes til øget afskydning af især kalv og
hind, 2) Identificere hvilke modeller/”værktøjer” som gruppen er uenige i
1) En liste over mulige metoder (værktøjskasse) til at løse udfordringer med
forvaltning af kornvildt blev udarbejdet. Værktøjskassen er indtil videre
idéer til hvad man kunne gøre. Den er således endnu ikke endeligt
afklaret,
2) Gruppen nåede ikke endelig enighed omkring en model til forvaltning af
kronvildt. Generelt tegner gruppen for to modeller:
a. Forvaltning gennem forvaltningslav
i. Alle lodsejere kan frit skyde kalv og hind efter gældende
jagttid. For at kunne skyde hjort, skal den enkelte lodsejer
være medlem af et hjortelav. Er man ikke medlem af et
lav, kan man ikke skyde hjort.
ii. De regionale grupper fastsætter målsætninger for
bestandens størrelse og sammensætning.
iii. Der skal ses på hvorledes ejendomme evt. vægtes i
forhold til beslutning om forvaltning af hjortevildt.
iv. Hvad er konsekvensen ved uenighed mellem lodsejere?
b. Jagttider
i. At begrænse jagttiden på hjorte betragteligt. Hind og kalv
gives fuld jagttid.
ii. Generel fredning af mellemhjorte.
Gruppen blev enig om, at der fremadrettet skal ses på muligheden for at udarbejde
en vejledning/model til forvaltning af kronvildt. Modellen skal håndtere
bestandsstørrelse, tilvækst og afskydning fordelt på kalve, hind og hjort. Modellen
bør derudover kunne håndtere forskellige forvaltningsstrategier (eks. større hjorte,
reducere/øge bestand).
Derudover blev der stillet spørgsmål til Naturstyrelsen omkring:
- Mulighed for sanktioner ved beslutninger i et hjortelav mht. at nedlægge
hjorte som medfører konfiskation af trofæ og evt. bøde. Kræver det et
direkte oplæg i jagtloven?
- At se på muligheder for NST lokalitet til årsmøde for hjortegrupperne
inklusive formøde for den Nationale Hjortevildtgruppe.

Med venlig hilsen
Søren Egelund Rasmussen
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