Lars Jensen, formand, Danmarks Jægerforbund
Anders Hillerup, Dansk Skovforening
Henrik Bertelsen, Landbrug og Fødevarer
Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening

Dagsorden til møde i Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe
Tid:

Torsdag den 20. november 2014, kl. 14.00 til 17.00

Til mødet er der følgende dagsorden.
1)
2)
3)
4)

Velkomst
Fremtidig forvaltning af kronvildt
Fastsættelse af næste møde
Eventuelt.

Med venlig hilsen
Mads Bank-Mikkelsen
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Referat
Deltagere:
Lars Jensen, formand (LJ), Danmarks Jægerforbund
Anders Hillerup (AH), Dansk Skovforening
Henrik Bertelsen (HB), Landbrug og Fødevarer
Bo Håkansson (BH), Danmarks Naturfredningsforening
Søren Egelund Rasmussen (SER), Naturstyrelsen
Ad 1)
LJ fremlagde kort Vildtforvaltningsrådets udmelding vedrørende forslag til midler
for hjortevildtforvaltning gældende for hele landet - Vildtforvaltningsrådet vil have
et forslag til en ny forvaltningsmodel som kan sikre opnåelsen af de oprindelige
mål, som endnu ikke er nået. Hvis hjortevildtgruppen ikke selv kommer med
konkrete løsnings- eller forvaltningsforslag der virker, vil vildtforvaltningsrådet
definere nye rammer for forvaltning af kronvildt.
Deadline for VFR er september 2015.
Ad 2)
Der var i gruppen enighed om at udgangspunktet er, at der er behov for en styrket
indsats for at nå målene om en større andel af gamle hjorte i bestanden, såvel som
reduktion af lokale omfattende markskader.
LJ fremlagde et PowerPoint oplæg som redegjorde for DJ’s overvejelser om en
mulig forvaltningsmodel. Anders Hillerup fremlagde overvejelser på vegne af
Dansk Skovforening.
Der var i gruppen enighed om, at et af hovedproblemerne, er det store fokus
mange jægere har på trofæjagt med det resultat, at kalve og hinder ikke skydes i
nødvendigt omfang. Det henfører især til lodsejere/jægere, som ikke er villige til at
samarbejde om at nå de ”fælles” nationale mål og, at man regionalt skal være
bedre til at konkretisere nødvendigheden af en korrekt forvaltning.
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
Ad 3)
For at kunne nå enighed og udarbejde en værktøjskasse, er der brug for to
mødedatoer med kort interval. Mødedatoer blev:
Tid:

Onsdag den 17. december 2014, kl. 13.30-16.30
Onsdag den 4. februar 2015, kl. 13.30-16.30

Årsmødet blev fastsat til mandag den 11. maj. Nærmere detaljer afventes.
Med venlig hilsen
Søren Egelund Rasmussen
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