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Referat for møde i den nationale hjortevildtgruppe

Tid:

Sted:

Fredag den 18. maj 2018
kl. 09.00-12.00 (der afsluttes med frokost)
Hotel Scandic, Kolding
Kokholm 2
6000 Kolding

Dagsorden
1.
2.

Velkomst
Kort snak om det netop gennemførte ekskursion og årsmøde
Enighed om at arrangementet foregik godt med en god stemning og
konstruktive dialoger.
Ændring af dato for arrangementet var ikke optimal og fremadrettet skal det
prioriteres at planlægningen sker i god tid.
Der blev ved årsmødet givet forslag til at rykke årsmødet til medio juni med
med begrundelse i udgivelse af vildtudbyttestatistik og marksskaderapport
forud for denne dato. NHG vil overveje forslaget ifbm planlægning af næste
års møde.

3.

Drøftelse af udkast til plan for forvaltning af dåvildt
En plan til forvaltning af dåvildt forelægges Vildtforvaltningsrådet på rådets
møde den 19. juni 2018. Gruppen drøftede indholdet af det oplæg, som skal
forelægges Vildtforvaltningsrådet.
Målsætningerne for planen skal så vidt muligt konkretiseres så det
tydeliggøres hvad målene er, og så det fremadrettet kan benyttes som et
styringsredskab for forvaltningen.
Et udkast til plan for forvaltning af dåvildt udarbejdes og udsendes til
gruppens godkendelse forud for mødet i Vildtforvaltningsrådet.
En endelig indstilling og fastsættelse af regler ønsker gruppen implementeret
i 2019 med en synkronisering af forvaltning for kronvildt således
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forvaltningen kan justeres hver 2' år og derudover følger
Vildtforvaltningsrådets fastsættelse af jagttider hvert 4 år.
4.

Drøftelse af det videre arbejde vedrørende de regionale
hjortevildtgruppers organisering og arbejdsstruktur
For at sikre vidensdeling, for så vidt angår den nationale hjortevildtgruppes
arbejde, skal de regionale hjortevildtgrupper sikres referater fra gruppens
møder. På den baggrund skal referater også sendes ud til gruppens formænd
(udover sekretæren) hvor det præciseres, at referatet skal videresendes til
resten af gruppens medlemmer.
Angående det fremtidige arbejde på området ønsker gruppen indledningsvist
at der kigges på afgrænsning af de regionale hjortevildtgruppers
forvaltningsområde – gerne i sammenhæng med afgrænsning for de lokale
jagttider. Dette med henblik på overvejelser om forvaltningsområder som
sikrer bedre overskuelighed og sammenhæng af disse områder.
DJ påtog sig, at kigge på et udkast til ovenstående forud for gruppens næste
møde.
For at sikre de regionale hjortevildtgruppers vidensniveau overvejes det, om
der fremadrettet skal planlægges kurser/oplæg, som fokuserer på faglige
oplæg som kan understøtte gruppernes arbejde.
Finansiering såvel som afholdelse af sådanne arrangementer nåede gruppen
ikke en endelig løsning på, men DJ vil udarbejdet et oplæg til dette forud for
gruppens næste møde.

5.

Evt.
Claus Lind orienterende om, at Torben Schultz Jensen fremadrettet vil
repræsenterer DJ i gruppen.
Gruppens næste møder planlægges at være onsdag den 12. september 2018.
Claus orienterede om, at DJ har modtaget resultaterne fra indsamling af
tænder fra krondyr, som er under bearbejdning. Det forventes at der udgives
et notat til september 2018.

Med venlig hilsen

Søren Egelund Rasmussen
+45 72 54 22 02
soera@mst.dk
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