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Beslutningsreferat fra møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe 

 
 
Tid:   Tirsdag den 5. november 2019  
 kl. 13.00-17.00  
 
Sted:    Miljøstyrelsen, 5000  
                          Tolderlundsvej 5 
                           5000 Odense C 
 

 
Dagsordenspunkter  
 
 
Status på kronvildtforvaltningen  

Drøftelse af resultaterne fra undersøgelse af dæmrings- skumringsjagten. Et 

nyttigt værktøj?  

 

NHG takkede DCE for gennemgangen af foreløbige resultater og udtrykte ønske 

om, at det så vidt muligt belyses lidt nærmere hvilken effekt værktøjet har haft på 

reduktion af markskader, hvilket var en væsentlig årsag til at introducere 

værktøjet.  

 

Gruppen udtrykte endvidere en vis bekymring over delresultater der potentielt 

kunne tolkes som egentlige lovovertrædelser i jagtudøvelsen.  

 

Gruppen noterede sig, at evalueringen af jagttider, m.v. var en politisk bunden 

opgave, men at mulighederne bør afsøges for fremadrettet at tilvejebringe et bedre 

grundlag for analyser, herunder længere tidsserier. Øget brug af obligatorisk 

indberetning bør så vidt muligt introduceres.     

 

 Drøftelse af notat fra DCE om status for kronvildtforvaltningen 

Jf. ovenstående punkt pointerede gruppen, at der mangler valide data på området 

for at foretage gode evalueringer. Gruppen pointerede særligt,  

- Længere tidsperioder for undersøgelser af ændringer i jagttider (mindst til 

om med en fjerde jagtsæson). 

- Behov for obligatoriske indberetning, herunder af alder, m.v.   
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- Tandsnitundersøgelser af alder er ikke brugbare til vurdering af 

bestandsudvikling, hvis det alene er ældre hjorte der indsendes og 

undersøges.   

- Vildtudbyttestatistikken holdt op mod forvaltningsområder bør være 

genstand for en yderligere drøftelse. 

 

Med afsæt i notatet konstaterede gruppen overordnet, at udviklingen henset til 

målsætningerne med forvaltningen, ikke går i den rigtige retning. I nogle områder 

tyder data på helt forkert udvikling, herunder i Vestjylland. Det aftales, at 

sekretariatet spørger DCE om de områder, hvor tabeller m.v. peger på en ekstrem 

forøgelse i afskydningen, idet dette muligvis kan bero på en fejl/fejltolkning.  

 

Gruppen konstaterer med afsæt i notatet, at sprossefredning kan være et effektivt 

værktøj henset til at indfri målsætningerne i forvaltningen.  

 

Hjorteforvaltningen fremadrettet  

Kort om princippapiret som sendt til VFR (Mål og midler i dansk 

hjorteforvaltning)  

 

Formanden pointerede, at nedenstående citerede afsnit er misvisende, idet et 

arealkrav pr. ejendom ikke medfører flere hjorte til afskydning, hvis flere 

ejendomme går sammen.  

 

"Da man som jagtberettiget selvsagt kan gå sammen med sin nabo for at opnå 

det tilstrækkelige areal til at måtte nedlægge yderligere en hjort, vil 

arealbegrænsning i sig selv tilskynde til samforvaltning af større arealer". 

 

Tanken med afsnittet var jf. forfatterne, at signalere et ønske om positive 

incitamenter til at samforvalte. Idet formuleringen har vist sig uklar, aftales det 

med forfatterne bag dokumentet, at afsnittet fjernes inden mødet i 

vildtforvaltningsrådet den 3. december. Budskabet om et ønsket om positive 

incitamenter til at samforvaltning består dog.  

 

Danmarks Jægerbund støtter fortsat ikke op om et arealkrav. Danmarks 

jægerforbund bakker op om frivillige hjortevildtslav, samt at afprøve hjortevildslav 

i større skala. 

 

 

Overvejelserne vedr. arealkrav af Mads Flinterup  

Der var en kort drøftelse af fordele og ulemper ved arealkravet.  

Ud over DJ var der generelt ikke tiltro til, at forvaltningen ville rykke sig i forhold 

til målsætningerne, uden bindende krav med tilhørende sanktion ved 

overtrædelser.  

 

DJ bakker som nævnt ikke op om et arealkrav, men tilkendegav at man 

fremadrettet ser positivt på krav om yderligere obligatorisk 

vildtudbytteindberetning.   
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Evt. drøftelse af den "svenske model"  

Det aftales, at sekretariatet forsøger at invitere repræsentanter fra Sveriges 

Jægerforbund til en drøftelse om hjortevildtforvaltning i gruppen. Tilsvarende 

ønskes et møde med repræsentanter fra myndighederne, der administrer reglerne.  

 

Uoverensstemmelser i hjortevildtgruppe Vestjylland 

Der var en kort drøftelse af sagen. Gruppen ønskede grundlæggende ikke at gøre 

sig til dommere i sagen, herunder henset til at man ikke kender sagen fra alle 

sider. Der var dog bred enighed om behovet for et klart kommissorium for 

grupperne samt tilhørende retningslinjer for arbejdet.  

 

Årsmødet  

Det aftales indledningsvist, at programmet genbesøges i forhold til ønskede 

ændringer fra DCE. Det aftales, at programmet tilrettes og genfremsendes til 

mødedeltagerne.   

 

Kommissorium for de regionale hjortegrupper  

Gruppen er enige om, at udkastet til kommissorium ændres således, at formanden 

for de regionale grupper skal vælges fra midten. Dertil præciseres det, at de 

regionale hjortevildtgrupper alene forventes at informere om de jagtetiske regler. 

Grupperne skal således ikke agere myndighed ved konstaterede overtrædelser at 

de etiske regler.   

 

Kommissorium og "Retningslinjerne for arbejdet i de Regionale 

Hjortevildtgrupper" drøftes på årsmødet og det aftales, at Jan Eriksen samt Svend 

Bichel tager synspunkterne der kommer frem på årsmødet med direkte til 

Vildtforvaltningsrådets møde den 3. december 2019. Eventuelle behov for rettelser 

i dokumenterne i lyset af deltagernes kommentarer sendes dog i høring i NHG, 

med en meget kort frist for kommentering, inden materialet tilgår 

Vildtforvaltningsrådet.   

  

Ny geografisk opdeling af hjortegrupperne  

Idet der ikke i NHG er enighed om forslag til nye afgræsninger af de Regionale 

Hjortegrupper udsættes indstillingen til Vildtforvaltningsrådet om en evt. 

reorganisering.   

 

Retningslinjer for arbejdet i de Regionale Hjortevildtsgrupper  

Der var opbakning til dokumentet med enkelte redaktionelle rettelser. 

Dokumentet sendes som en del af mødematerialet ud til mødedeltagerne til 

årsmødet.  

 

Eventuelt  

Ud over Mads Flinterup er der i gruppen ikke yderligere ønske om at benytte 

muligheden for at invitere yderligere faglig kapacitet til årsmødet.    

 

Gruppen er enige om, at der ved årsmødet ikke allokeres tid til årsrapporterne.  
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Med venlig hilsen 

 

 

Anders Larsen  

+45 41392486  

alars@mst.dk 

 

 

 

 

 

 


