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Referat for møde i den nationale hjortevildtgruppe 

 
 

Tid:   Mandag den 19. marts 2018  
 kl. 09-12 (kaffe serveres under mødet – der sluttes af med frokost) 

Sted:    Scandic Kolding 
                          Kokholm 2 

                           6000 Kolding 

 

 
Referat 
 
1. Velkomst til nye medlemmer i gruppen 

Claus Lind og Christian Sehested Juul blev budt velkommen. Gruppen 

udtrykte tilfredshed med at Jægerforbundet stiller om med en repræsentant 

som med sikkerhed repræsenterer Jægerforbundets holdninger. 

 

2. Plan for forvaltning af dåvildt 

Gruppen drøftende tilsendte udkast.  

 

Fremadrettet er der enighed om at det er centralt at udgangspunktet for 

regionale ønsker til forvaltning af dåvildt er, at sådanne ønsker vurderes at 

understøtte den nationale målsætning på området.  

 

Der er enighed i gruppen om, at der skal arbejdes ud fra vide nationale 

rammer. Et flertal i gruppen mener, at vide nationale rammer nødvendigvis 

skal knyttes sammen med arealbegrænsning. DJ er ikke enige i 

arealbegrænsningen og vil komme med et alternativt forslag. De nærmere 

detaljer hertil vil gruppen arbejde videre på med henblik på en forelæggelse 

under de regionale hjortevildtgruppers årsmøde i 2018.   

 

Forbuddet mod tryk- og drivjagt blev drøftet. Med baggrund i eksisterende 

begrænsninger for forbud mod tryk- og drivjagt i september på kronvildt kan 

det overvejes om samme begrænsning også skal gælde for dåvildtet. I den 

sammenhæng var gruppen enig om, at til trods for at perioden ikke dækker 

brunstiden for dåvildt, var der ønske om at holde reglerne på området enkle. 

Det blev i beslutningen også taget i betragtning, at der især i oktober og 

november gennemføres mange drivjagter på det øvrige vildt.    



 

 

2 

 

I lighed med gældende forbud mod fodring af kronvildt ønsker gruppen dette 

forbud til også at gælde for dåvildt. DN foreslog at det alene skulle være 

tilladt at fodre med hø. En sådan begrænsning mente gruppen ikke var 

relevant, hvormed forbud mod fordring alene bør gælde for korn og 

kraftfoder. 

 

Indberetning af vildtudbytte for dåvildt skal være som med nuværende 

detaljeringsgrad og derudover ønskede gruppen mulighed for at indberette 

under hvilke forhold dyr er nedlagt (skumrings-/dæmringsjagt, tryk-

/drivjagt, pürch- og anstandsjagt). Hvorvidt udvidet  indberetningen skal 

være lovpligtigt eller frivilligt skal basers på vurdering af DCE ift. om den 

nuværende frivillige indberetning er tilsttrækkelig hvad angår antal og 

detaljeret indberetning. MST sender en bestilling til DCE til vurdering af 

ovenstående.  

 

3. Arbejdet med den fremtidige strukturering af hjortevildtarbejdet 

Emnet skal drøftes til årsmødet blandt andet på baggrund af 

tilbagemeldinger fra grupperne og sekretærerne på tilsendte bestilling. 

 

Den Nationale Hjortevildtruppe ønsker i højere grad at de regionale 

hjortevildtgruppers  medlemmer understøtter den politik som de enkelte 

organisationer har truffet beslutning om i arbejdet med forvaltning af 

hjortevildt. Lokalkendskab skal stadig have en central rolle, men der bør være 

en organisatorisk koordinering af den regionale gruppes mandat i forhold til 

den enkelte organisation. 

Fagligheden hvad angår viden om  forvaltning af hjortevildt skal højnes såvel 

som forståelsen af fastsatte målsætninger og kendskab til politisk proces og 

beslutningsgrundlag. 

 

De organisationer som deltager i hjortvildtarbejdet skal opdatere en liste over 

de medlemmer som sidder og repræsenterer organisationen. Sekretærerne 

bedes i den anledning  sende opdaterede lister over medlemmer i grupperne. 

 

4. Årsmøde og ekskursion i 2018 

Datoen ændres til den 7-8. maj. Bagrunden for beslutningen er dels 

usikkerhed om dato såvel som tilbagemeldinger, hvor der udtrykkes 

bekymring for manglende deltagelse grundet travlhed i landbruget i prioden 

og det, at årsrapporter og udarbjede marksskaderapporter ikke er udarbejdet 

til drøftelse allerede i april. På den baggrund fastsættes ny dato for årsmøde 

og ekskursion. 

Miljøstyrelsen sender information om dette ud til de regionale 

hjortevildtgruppers formænd og sekretærer. 

 

Årsmødets tema er forvaltning af områder med både kronvildt og dåvildt – 

både hvad angår jagt, men også hvordan erfaringerne er med drift at land- og 

skovbrug.  

 

5. Næste møde 

Fredag den 18. maj kl. 09-12 v/hotel Scandic Kolding 
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6. Evt.  

 

Indstilling af lokale jagttider:  

Gruppen har fra den regionale hjortevildtgruppe Himmerland modtaget en  

indstilling til ændring af de lokale jagttider i Nordvest-Himmerland. Området 

har i 9 år haft en fredning af dåvildt. 

Til forelæggelse i Vildtforvaltningsrådet indstillinger den Nationale 

Hjortevildtgruppe den modtagne indstilling hvad angår jagttid for kalv, då og 

spidshjort. Den indstillede ændring for jagttid på hjorte større end spidshjort 

ønskede den Nationale Hjortevildtgruppe ikke at følge på nuværende 

tidspunkt af respekt for det igangværende arbejde med forvaltning af dåvildt, 

hvor netop jagttid på hjorte er højpolitisk. Baggrunden for beslutningen er 

dels en enig regionale indstilling og at indstillingen forvaltningsmæssigt kan 

forsvares. 

 

Indstillet jagttid for då, kalv og spidshjort i Nordvest-Himmerland fra 1/12 - 

15/12. 

 

Hjortevildtruppernes årlig afrapporteringsskemaer:  

Til orientering er disse nu delt op for hhv. kronvildt og dåvildt efter ønske fra 

de regionaloe hjortevidltgrupper ved sidste årsmøde. For kronvildt er der nu 

mulighed for at give tilbagemedling på erfaringer med 

skumrings/dæmringsjagt og sprossefredning i de områder hvor dette er 

aktuelt.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Søren Egelund Rasmussen 

+45 72 54 22 02 

soera@mst.dk 

 


