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:

Fredag den 12. september 2014, kl. 10.00 til 13.30

Til mødet er der følgende dagsorden.
1)
2)
3)
4)
5)

Velkomst
Præsentation af gruppens kommende sekretær
Afrapportering fra møde i Vildtforvaltningsrådet
Fastsættelse af næste møde
Eventuelt.

Mødet er inkl. frokost ca. kl. 12.00.

Med venlig hilsen
Mads Bank-Mikkelsen
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Biodiversitet og arter
J.nr. NST-360-00015
Ref. mabmi
Den 10. september 2014

Referat
Deltagere:
Lars Jensen, formand (LJ), Danmarks Jægerforbund
Anders Hillerup (AH), Dansk Skovforening
Henrik Bertelsen (HB), Landbrug og Fødevarer
Mads Bank-Mikkelsen (MBM), Naturstyrelsen
Søren Egelund Rasmussen (SER), Naturstyrelsen
Afbud:
Bo Håkansson (BH), Danmarks Naturfredningsforening
Ad 1)
LJ bød velkommen til mødet i Hanstholm.
Ad 2)
LJ bød velkommen til SER, Naturstyrelsen, som er kommende sekretær den for
nationale hjortevildtgruppe, idet MBM fratræder sin nuværende stilling ved
udgangen af året.
Ad 3)
LJ opridsede kort den årlige afrapportering og status for hjortevildtgruppens
arbejde til vildtforvaltningsrådet. Det blev forelagt for vildtforvaltningsrådet, at
hjortevildtgrupperne ønskede en større værktøjskasse til lokalt at håndtere
markskader samt en stigende bestand, som indikeret af de seneste afskydnings og
bestandsoptællinger, hvor andelen af kalve og hundyr fortsat stiger.
Konklusionen på mødet i vildtforvaltningsrådet blev, at vildtforvaltningsrådet til
hjortevildtgruppens næste afrapportering i september 2015 ønskede gruppens
indstilling til nye virkemidler, værktøjer og handleplaner til forvaltning af
bestanden af kronvildt.
Dette lokalt, men også generelt ift. regulering og ensretning af lokale jagttider. LJ
gjorde opmærksom på den kommende rapport om fredningen af spidshjorte på
Djursland. Denne konkluderer at effekten af fredning af spidshjorte ikke er
væsentlig og ikke medfører at antallet af store/ældre hjorte øges.
Vildtforvaltningsrådet opfordrede til at næste gang der afrapporteres kommer der
en indstilling til hvilke værktøjer der ønskes som foreslået af LJ som f.eks.






Jagt på kalv og hind i april og maj
Skumringsjagt
Jagttid udvidet til februar
Jagtafholdelse på tværs af ejendomsskel
Lokale handlingsplaner mv.

Vildtforvaltningsrådet indstillede desuden, at de vil have et forslag til en alternativ
forvaltningsmodel, hvis de nye tiltag ikke virker. F.eks. forvaltningsprincipper som
man ser i f.eks. Sverige. Hvis hjortevildtgruppen ikke selv kommer med konkrete
løsnings- eller forvaltningsforslag der virker, vil vildtforvaltningsrådet definere nye
rammer for forvaltning af kronvildt. HB anførte at udviklingen i bestanden gør at
der er behov for nye tiltag.
Hjortevildtgruppen besluttede på baggrund af ovenstående, at efterkomme
vildtforvaltningsrådets ønsker. Forslaget til nye tiltag og handleplaner skal
foreligge til årsmødet på Kalø maj 2015 med henblik på endelig forelæggelse for
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rådet til september 2015. Sekretariatet laver oplæg på baggrund af gruppens
drøftelser til næste møde. Forslaget tilsendes gruppen i god tid inden mødet for
kvalificering inden mødets afholdes.
Lars gav et eksempel på, at der er afholdt trykjagt på Djursland, hvilket ikke er
første gang. MBM foreslog gruppen, at bekendtgørelse om jagtmetoder ændres
således at trykjagter/fællesjagter (kordineret jagt med deltagelse af flere jægere)
ikke skal være tilladt i september. Gruppen var enige om, at forslaget skal indgå i
indstillingen til vildtforvaltningsrådet.
MBM foreslog, at lokale jagttider for klovbærende vildt ikke skal gælde for
dyrehaver mv. idet de forvaltningsmæssige problematikker på den frie vildtbane
ikke kan sammenlignes med eller er relevante ift. dyrehaver mv. Gruppen var
enige om at forslaget skal indgå i indstillingen til vildtforvaltningsrådet.
Ad 4)
Næste møde blev fastsat til den 20. november kl. 14.00 – 17.00
Ad 5)
Ingen bemærkninger.
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