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1)

Indstilling kronvildt
Den Nationale Hjortevildtgruppe tager udgangspunkt i, at det
er ministeren, som har fastsat rammerne for forvaltning af
kronvildt. Der var enighed i NHG om derfor at definere NHGs
opgave således, at NHG skal vurdere om indstillingerne
kommer fra en enig regional gruppe og ligger indenfor de
fastsatte rammer.
Den Nationale Hjortevildtgruppe, med undtagelse af DJ, er
fortsat principielt imod februarjagt. Repræsentanten for DN,
DB og FR fastholder at disse organisationer ikke vil stå på mål
for februarjagt, selvom 3 regionale grupper har fremsendt
indstillinger om jagt på kalv i februar, med baggrund i de
rammer som ministeren har besluttet, selvom organisationerne
har meldt denne modvilje ud løbende og i forbindelse med
indkaldelsen af indstillinger.
DJ nævnte, at man fremadrettet skal se på opdeling af regioner
såvel som regionernes retningslinjer i forhold til hvordan
beslutninger lokalt træffes – dette for at sikre en bred lokal
opbakning og fremlægning af forskellige synspunkterog
meninger.
Indstillinger fra de regionale hjortevildtgrupper samt andre
indkomne forslag vedlægges. Forslag vedlægges endvidere som
uddrag fra bilag til jagttidsbekendtgørelsen.
Behandling af regionale hjortevildtgruppers indstillinger
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Tilsendte indstillinger udover de regionale hjortevildtgruppers
indstillinger har den Nationale Hjortevildtgruppe taget ad
notam, men ikke yderligere behandlet.
Af de tilsendte indstillinger fra de regionale hjortevildtgrupper
blev forslag indenfor de fastsatte rammer generelt vurderet som
indenfor rammerne ministeren har opstillet, ved enighed i den
regionale hjortevildtgruppe. Den Nationale Hjortevildtgruppe
har dog yderligere viderebragt indstilling af forslag fra Fanø
indstillet 2x2 dages jagttid på kronvildt, uagtet at der foreslås 2
dage i januar, hvilket ligger udenfor den nationale jagttid på
kronhjort større end spidshjort. Med baggrund i øens
afgrænsning, lodsejerstruktur og få jagtdage, er der taget
beslutning om at videreføre det lokale ønske om jagttider på
Fanø.
Forslag til sprossefredning blev vurderet som indenfor
rammerne ministeren har opstillet, med begrundelse i at der
ikke er tale om forsøg men en reduktion af de generelt fastsatte
jagttider på kronhjort ældre end spidshjort. Her lægges vægt på,
at disse forslag vurderes at bidrage til målsætningen om flere
ældre hjorte.
Ved ønske om forbud mod tryk og drivjagter er disse ikke
vurderet som indenfor rammerne ministeren har opstillet, da
dette vil kræve en lovændring, og dermed ikke forventes, at ville
kunne træde i kraft i jagtåret 2017/2018.
Skumrings og dæmringsjagt er indstillet som forsøg af to
regionale hjortevildtgrupper i fuld enighed (Djursland og
Midtjylland). Den Nationale Hjortevildtgruppe mener ikke, at
disse to indstillinger kan betegnes som egentlige forsøg, da der
mangler klare mål, og en projektbeskrivelse med klare objektive
måleparametre, som vil kunne danne grundlag for en evt.
fremtidig anbefaling. Forslagene vil derfor kræve en mere
detaljeret projektbeskrivelse og opfølgning, men Den Nationale
Hjortevildtgruppe vælger foreløbigt at viderebringe de to
indstillinger. Forslagene bør som minimum følges op af en
tvungen indberetning (i forbindelse med
vildtudbytteindberetningen) af supplerende oplysninger om,
hvorvidt indberettet kronvildt er nedlagt i dagtimerne eller
udenfor. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke foreligger
enig indstilling fra Djursland, hvis forsøg om skumringsjagt
bortfalder. Repræsentanten for DN, DB og FR tager dog
generelt forbehold for skumrings- og dæmringsjagt uagtet lokal
opbakning, i det organisationerne kan have forskellige
holdninger, og derfor vil ønske mulighed for at kommentere i
selve Vildtforvaltningsrådet.
Norbert Ravnsbæk har efter Vildtforvaltningsrådets
godkendelse af gruppens indstilling på rådets møde 15. marts
fremkommet med følgende kommentar:
”Jeg har lige et par kommentarer til referatet til punkt 1;
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Denne passus er tilkommet teksten i materialet;
Forslagene bør som minimum følges op af en tvungen
indberetning (i forbindelse med vildtudbytteindberetningen)
Tvungen indberetning har ikke været nævnt i materialet, som vi
fik tilsendt sidste mandag eftermiddag med deadline kl. 17 og ej
heller på mødet eller i kommentarerne, og er ikke DJs holdning.
Så denne tekst bedes taget væk igen.
Her lægges vægt på, at disse forslag vurderes at bidrage til
målsætningen om flere ældre hjorte.
Jeg er enig i, at sprossefredning kan være med til at lave nogle
”forsøg”, hvor vi får tilført viden. Men at der lægges vægt på, at
sprossefredningen direkte bidrager til målsætningen, vil jeg
sætte spørgsmål til, men der er måske nogen, som fagligt kan
skitsere dette. Dette blev ikke drøftet og jeg har ikke opfanget
passus, i den meget korte tid til input. Dette mener jeg burde
omskrives.”
2)

Indstilling dåvildt
Der er indkommet indstilling om udvidet jagttid fra
Nordjylland, Sønderjylland, Vestjylland, Midtjylland og Fyn.
Med undtagelse af udvidelse af jagttid for dåhjorte (Midtjylland
og Vestjylland) følges indstillingerne. Udvidelse af jagttid for
dåhjorte udskydes til jagttidsforhandlingerne.

3)

Andre indkomne forslag
Øvrige tilsendte indstillinger har den Nationale
Hjortevildtgruppe taget ad notum, men ikke yderligere
behandlet.

4)

Hjortevildtgruppernes årlige afrapportering
Årsmøde afholdes den 1. maj i trekantsområdet. MST
udarbejder forslag til program, mødeindkaldelse og brev
vedrørende proces med den årlige afrapportering fra de
regionale hjortevildtgrupper.

5)

Næste møde
1. maj i.f.b.m. årsmøde den 1. maj 2017 kl. 10-12

6)

Evt.
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