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Referat for møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe 

 
 

Tid:   Tirsdag den 19. marts 2019  
 kl. 12.00-16.00 (inkl. frokost) 

Sted:    Hotel Scandic, Kolding 
                          Kokholm 2 
                           6000 Kolding 
 

 

 
Dagsorden 
 
1. Velkomst  

 

2. Siden sidst 

Den Nationale Hjortevildtgruppe (NHG) noterede sig ministerens svar på de 

stillede §20 spørgsmål relateret til hjorteforvaltning (Spørgsmål fra Miljø- og 

Fødevareudvalget, nr. 478, 479, samt 532). Formanden orienterede herefter 

om, hans kommende deltagelse ved Vildtforvaltningsrådets møde den 20. 

juni, hvor han vil orientere Rådet om arbejdet med hjortevildtforvaltningen. 

Tidsmæssigt er mødet i Rådet lige efter årsmødet samt konferencen 

”Kronvildt og jordbrug – kan det forenes?” den 12.  juni på Løvenholm.  

 

Anders Larsen orienterede om, at opgaven fra Vildtforvaltningsrådet 

vedrørende evaluering af jagttider på kronvildt (hjort, hind og kalv), som er 

beskrevet i Kommissorium for ”Arbejdsgruppe om jagttider 2020”, er 

overført til NHG efter aftale mellem Henrik Bertelsen og formanden. NHG 

tog dette til efterretning.    

 

3. Indstilling til Vildtforvaltningsrådet om Regionale jagttider  

Indledningsvist opsummerede formanden principperne for indstilling af de 

regionale jagttider. Ved fuld enighed i den Regionale Hjortegrupper er NHG 

umiddelbart positivt stemt over for forslaget til jagttid. Der var i forlængelse 

heraf en kort drøftelse af repræsentationen i de Regionale Hjortegrupper og 

det aftales, at listen over repræsentanter i de respektive grupper medsendes 

referatet til en senere drøftelse.  
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Konkrete beslutninger  

NHG fastholder de indstillinger, hvor de regionale hjortevildtgrupper var 

enige om indstillingen til jagttider. Dog med undtagelse af hjortegruppen 

Bornholm, hvor det ikke blev imødekommet, at der kunne fastsættes jagttid 

på ”fuldskufler”, defineret som ”fuldskuffel med mindst én stang med 

minimum 12 cm. skovlbredde”.  Definitionen blev ikke anset som en 

operationel bestemmelse til en bekendtgørelse, herunder fordi det ikke er 

klart, hvor og hvordan der skal opmåles. NHG ønskede dog, at der arbejdes 

videre med forslaget, forstået på den måde, at Miljøstyrelsen indhenter 

erfaringerne fra blandt andet Canada, hvor der efter det oplyste findes 

lignende krav, der kan kontrolleres og lovmæssigt sanktioneres. Herefter 

”genbesøges” forslaget ved næste revidering af jagttider for dåvildt og 

sammenkobles med NHGs ønskede drøftelser af muligheden for i større 

udstrækning at gøre etiske anbefalinger til lov. DNH noterede sig i øvrigt, at 

den regionale hjortegruppe for Bornholm havde haft mulighed for at komme 

med alternativ indstilling til jagttid, i det tilfælde at deres forslag blev afvist. 

Den mulighed har de ikke ønsket at benytte. På baggrund heraf indstiller 

NHG til Vildtforvaltningsrådet, at den gældende jagttid for Bornholm 

fastholdes indtil videre.  

 

I forhold til de uenige regionale hjortegrupper, så indstiller NHG, at fastholde 

gældende jagttider på Fyn. NHG har forståelse og sympati for synspunkterne 

som præsenteret af Stig Bille Brahe Selby repræsenterende Dansk 

Skovforening (mail sendt til den Regionale Hjortegruppe). NHG noterede sig 

desuden, at jagttiden på ”hjorte ældre end spidshjort” p.t. overlapper med 

juleferien, hvilket forekommer mindre sagligt sammenholdt med ønsket om 

flere ældre hjorte. Afslutningsvist vurdere NHG det fornuftigt, at se nærmere 

på vildtudbyttestatistikken for området, inden der træffes beslutninger om 

ændringer.   

 

For Sønderjylland, hvor der heller ikke var enighed, indstiller NHG også, at 

fastholde gældende jagtider. Det anses fornuftigt, at afvente 

vildtudbyttestatistikken for området, så de eksisterende jagttider kan 

evalueres på et bedre grundlag.  

 

For Djursland indstiller NHG også at fastholde den gældende jagttid som 

svarer til den nationale jagttid. Den regionale hjortegruppe for Djursland 

kom ikke med en enig indstilling på baggrund af gruppens faglige drøftelser.  

 

 

Der var en kort drøftelse af vildtudbyttestatistikken og et udtalt ønske om 

tidligere adgang til data fra Århus Universitet (DCE). Får nærmere at 

kvalificere ønskerne til vildtudbyttestatistik aftales det, at Miljøstyrelsen 

udsender et simpelt ”spørgeskema” til hjortegrupperne vedrørende deres 

ønsker til statistik. Svarene bruges af forskerne fra DCE til at forberede 

årsmødet den 6-7. juni hvor et af emnerne er relateret til 

vildtudbyttestatistikken.    
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4. Program for ekskursion og årsmøde 2019  

Der er bred opbakning og ros til programmet. For programmets 2. dag ønskes 

dog mere spillerum til de regionale hjortegrupper. De kan evt. anspores til 

dialog og samarbejde via konkrete spørgsmål til grupperne. Med henblik på 

at holde fokus udsendes der konkrete skabeloner fx i Power Point som 

hjortegrupperne skal anvende i til deres respektive præsentationer i plenum. 

Det aftales, at formanden og sekretariatet kommer med et revideret forslag til 

programmets dag 2, hvor dagens to sidste forslag til oplæg samles til ét, for 

dermed at give mere tid til gruppearbejde. Oplægget sendes rundt i gruppen 

til evt. kommentering. Det aftales også at selve programmet, der blev 

præsenteret på mødet, sendes rundt i NHG sammen med referatet.  

 

5. Drøftelse af kommissorium for de Regionale Hjortevildtgrupper  

Gruppen ønskede en klarere opdeling af kommissoriet i forhold til mål og 

midler. NHG var enige om, at de respektive medlemmer af den Regionale 

Hjortegruppe fortsat forventes at repræsentere sin organisation. Der var også 

enighed om, at Danmarks Jægerforbunds repræsentant som udgangspunkt er 

formand, men at et simpelt flertalt i den Regionale Hjortevildtgruppe kan 

bestemme anderledes. Alle medlemmerne i den Regionale Hjortegruppe, 

herunder formanden, bør vælges for en 4 årig periode.  

  

Det aftales, at kommissoriet tilføjes en række redaktionelle ændringer, 

herunder at der skal stå ”regional indsigt” og ikke ”lokal”. Kommissorium 

vedhæftes referat med ”vis-ændringer”. Kommissorium bliver genstand for 

en fælles drøftelse ved årsmødet den 6-7. juni.   

 

6. MST oplæg om nye afgrænsninger af de Regionale 

hjortevildtgrupper  

Gruppen drøftede oplægget fra Miljøstyrelsen og tilsluttede sig ideen om, at 

samle de Regionale Hjortegrupper i nogle administrativt færre enheder, med 

entydigt geografiske ansvarsområder og med en mere logisk og operationel 

opdeling via blandt andet motorveje, etc. NHG pointerede, at der bør være 

tale om eventuelle ”sammenlægninger” af hjortegrupper og ikke 

”overtagelser” af grupper. Med andre ord, så bør der i tilfælde af 

sammenlægning ske ny udpegning af medlemmer samt formand. 

Afgrænsningen kan evt. være genstand for en drøftelse ved årsmødet den 6-7. 

juni 2019. Gruppen noterede sig, at opdelingen i større enheder ikke 

udelukker lokale jagttider samt evt. underarbejdsgrupper, etc. Det aftales 

afslutningsvist, at sekretariatet for NHG udarbejder et nyt GIS-kort med 

præsentation af gruppens drøftede forslag til afgræsninger.      

 

7. Eventuelt  

Det aftales, at NHG mødes til fælles koordinering kl. 9.00 den 6. juni, 

svarende til en time før ordinær mødetid for årsmødet.  
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Med venlig hilsen 

 

 

Anders Larsen  

+45 41392486  

alars@mst.dk 

 


