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Referat for møde i den nationale hjortevildtgruppe 

 
 

Tid:   Onsdag den 23. januar 2019  
 kl. 09.00-12.00 (der afsluttes med frokost) 

Sted:    Hotel Scandic, Kolding 
                          Kokholm 2 
                           6000 Kolding 
 

 

 
Dagsorden 
 
1. Velkomst  

 

2. Siden sidst 

2.1. Præsentation af ny sekretær for gruppen (Anders Larsen, MST) 

 

2.2. Nyt punkt - Ministerens udmelding vedrørende plan til forvaltning af 

dåvildt 

 

Gruppen noterede sig, at ministeren i lighed med plan for forvaltning af 

kronvildt har valgt en lignende model for dåvildt. Flere af de indstillede 

punkter er dermed ikke fulgt, hvilket gruppen finder beklageligt. Gruppen 

forstår ikke afvisning af arealkrav (minus DJ) såvel som at lodsejere i 

modsætning til jagtlejere gerne må fodre nærmere end 130 meter fra 

naboskel og mangler en begrundelse for beslutningerne. 

Gruppen noterer sig derudover, at planen evalueres efter 2 år.  

Ministerens udmelding fordrer, at Vildtforvaltningsrådet skal modtage 

indstillinger til lokale jagttider på dåvildt senest den 28. marts 2019, 

hvilket medfører en urimelig tidsfrist, som gruppen ikke finder 

tilfredsstillende – i betragtning af, at ministeren har haft indstillingen i 

over 8 måneder. 

 

Som tidligere udmeldt vil den nationale hjortevildtgruppe overordnet set 

være positive over for indstillinger fra enige regionale grupper. I tillæg til 

dette forventes også en intern koordinering af de deltagende 

organisationers overordnede politik på området. 
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MST orienterer snarest de regionale sekretærer (NST) om at indkalde de 

regionale hjortevildtgrupper til møde om eventuelle ønsker til ændring af 

lokale jagttider. Fristen for modtagelse af regionale indstillinger er hurtigst 

muligt og senest den 15. marts 2019 kl. 12. Indstillinger sendes til MST, 

som sikrer videre distribution til den nationale hjortevildtgruppe. 

  

2.3. Status for årets hjortevildtjagt 

Formanden fremlagde eksempler, hvor der igen er flere tilfælde, hvor 

afskydningen af større hjorte sker i et omfang, som ligger ud over en 

forsvarlig afskydning set i forhold til arealernes størrelse. Det viser, at selv 

indskærpelse af lokale jagttider i sig selv ikke hindrer en skæv afskydning 

når muligheden for nedlæggelse af op til flere større hjorte er mulig. På den 

baggrund mener gruppens medlemmer (med undtagelse af DJ), at 

arealkrav stadig er et aktuelt redskab til forvaltning af det større 

hjortevildt. Emnet ønskes bragt for Vildtforvaltningsrådet såvel som de 

regionale hjortevildtgrupper. Gruppen drøftede på baggrund heraf, om det 

ikke var hensigtsmæssigt, at gruppen fremlægger disse eksempler i en 

henvendelse til en ny minister efter det forventede valg i 2019 med det 

formål at ministeren orienteres om og forstår de udfordringer som den 

nuværende forvaltning medfører. 

 

Det blev derudover debatteret om den nationale hjortevildtgruppe 

fremadrettet skal arbejde for, at de jagetiske regler for hjortevildtjagt skal 

gøres til lov. Gruppens medlemmer var ikke afvisende, men med forbehold 

for, at emnet skal drøftes organisatorisk forud for videre drøftelser og 

eventuelle konkretiseringer. 

 

3. Planlægning af ekskursion og årsmøde for 2019 

Fra referat: "MST udarbejder oplæg til program." 

Det besluttes at ekskursion for 2019 skal bestå af en videns dag på Djursland, 

hvor DCE holder relevante oplæg om hjortevildt, såvel som giver en rundtur 

på DCE. 

 

MST udarbejder program til gruppens godkendelse. Herefter fremsendes 

program og information om tilmelding til de regionale hjortevildtgruppers 

sekretariat til videre håndtering. Arrangementet er med overnatning og fuld 

forplejning.  

 

4. Oplysninger om vildtudbytte til de Regionale Hjortevildtgrupper 

Drøftelse af behovet for adgangen til detaljeret vildtudbytte, samt hvordan de 

formidles ud til de Regionale Grupper.  

Oplægget indgår i ekskursion for 2019 (se pkt. 3).  

 

5. Drøftelse af det videre arbejde vedrørende de regionale 

hjortevildtgruppers organisering og arbejdsstruktur  

Fra referat: DJ tilbød at udarbejde et udkast til gruppens videre drøftelse 

 

DJ fremviste et oplæg som gruppen drøftede (oplæg vedlagt referat). 

Oplægget beskriver som udgangspunkt rammerne for arbejdet, men ikke 
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noget konkret om selve indholdet. Forud for gruppens næste møde skal 

gruppens deltagere internt arbejde videre med udvikling af de mål og 

rammer, som de regionale hjortevildtgrupper skal arbejde indenfor.    

Formanden vil forud for næste møde udarbejde et udkast til kommissorie for 

videre drøftelse af de regionale hjortegruppers arbejde. 

 

MST ser gerne at afgrænsningen for lokale jagttider gøres mere enkle og 

overskuelige. I den forbindelse fremsender MST et skriftligt oplæg som 

indeholder en beskrivelse af styrelsens forslag på området. 

 

For at komme videre skal det regionale arbejde styrkes, hvilket ligger i 

forlængelse af gruppens opgaver for 2019. 

 

6. Evt.  

Næste møde fastsættes til den 19. marts kl. 12-16, Hotel Scandic Kolding 

(mødet starter med frokost og mødestart kl 13) 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Søren Egelund Rasmussen 

+45 72 54 22 02 

soera@mst.dk 

 


