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Beslutningsreferat fra møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe (NHG)  

 
 
Tid:   Mandag den 20. januar 2020  
 kl. 12.00-16.00  
 
Sted:    Ravnholt Gods  
 

 
Dagsordenspunkter  

 
1. Kort opfølgning / evaluering af årsmødet for hjortevildtgrupperne.  
2. Videre proces på indstilling af kommissorium og retningslinjer for 

hjortevildtgrupperne til VFR (Materialet skal på til deres marts-møde). 
3. Kort om DJ papir/forslag (som præsenteret af Claus Lind ved sidste møde 

i VFR).   
4. Opgaver for NHG i det kommende år.  
5. Evt., samt fastlæggelse af kommende møder i NHG.  

 

Referat fra mødet  

Formanden bød velkommen og nævnte indledningsvist, at der ikke foreligger en 

tilbagemelding fra ministeren vedrørende Vildtforvaltningsrådets (VFR) 

indstillinger vedrørende arealkrav, etc.   

Ad 1 Kort opfølgning / evaluering af årsmødet for 

hjortevildtgrupperne 

Der var enighed om, at årsmødet var en succes, herunder var der stor tilfredshed 

med de faglige emner, der blev præsenteret i plenum og den fælles læringsproces. 

Evalueringen mundede ud i følgende beslutninger;  

- Næste årsmøde indledes med et aftensmøde med aktiviteter den følgende 

dag, således at der samlet bruget ca. 1,5 dage i stedet for to hele dage.  

- Næste årsmøde afholdes den 26. august fra kl. ca. 18.00 til og med den 27. 

august kl. ca. 17.00 Hvis muligt afholdes mødet på Fuglsøcentret.  

- Der var enighed om behovet for organisationernes interne møder. 

Tidspunktet for disse om omfang fastlægges i forbindelse med 

udarbejdelse af dagsorden.   
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Ad 2. Videre proces på indstilling af kommissorium og retningslinjer 

for hjortevildtgrupperne til VFR). 

På baggrund af drøftelserne blev følgende besluttet, at;  

- Formanden i de regionale hjortevildtgrupper suppleres med en 

næstformand, således at der etableres et egentligt formandskab i de 

regionale hjortevildtgrupper.  

- Kommissorium tilføjes en passus omkring opfordring til "At fremme 

lokale initiativer med forsøg til fælles forvaltning" 

- Det præciseres i retningslinjerne, at alle medlemmer skal vælges eller 

genvælges i en 4-årig cyklus.  

- Den foreslåede 4-årscyklus for udvælgelse af henholdsvis medlemmer og 

formandskab i de regionale hjortegrupperne skal tidsmæssigt starte 1 år 

før start af den forventede 4-års cyklus for indstillinger af jagttider for 

henholdsvis då- og kronvildt. Hensynet er, at en hjortevildtgruppe skal 

være nedsat og med et fungerende formandskab i god tid inden indstilling 

af den kommende 4-års cyklus for jagttid.  

- Den nuværende beskrivelse i kommissorium med en oplistning af mål 

uden midler fastholdes. De regionale hjortevildtgruppers opgave med at 

indstille jagttider anses for at være et middel til målene og tilføjes følgeligt 

ikke til kommissoriet.    

NHG udtrykte forståelse for nogle af de regionale hjortegruppers ønske om endnu 

større autonomi, men henset til den hidtidige fremdrift i opnåelsen af de 

demokratisk fastsatte målsætninger om blandt andet flere ældre hjorte, vurderede 

et flertal uden om DJ, at de overordnede målsætninger og midler fortsat skulle 

være ganske klart udstukket fra Vildtforvaltningsrådet. Det blev i øvrigt bemærket, 

at det altovervejende er midlerne der reelt er uenighed om i hjorteforvaltningen. 

Stort set alle er enige i målsætningerne. Torben Jensen så gerne større 

selvbestemmelse, hvor der lokalt fastsættes mål og midler i hjorteforvaltningen.   

Der var en drøftelse af de forsøg til fælles forvaltning, der nu er tilføjet 

kommissorium. Der var enighed om, at etablere forsøgsområder vedrørende 

henholdsvis kron- og dåvildtforvaltning. Tentativt forestillede NHG sig, at arealer 

med fælles forvaltning for kronvildts vedkommende skulle være 12.000 – 14.000 

ha og i størrelsesordenen 2.000 ha for dåvildt. Der var enighed i gruppen om at 

involvere Mads Flinterup i forhold til en faglig vurdering af denne størrelse. Der 

sættes ikke p.t. en øvre grænse for hvor mange forsøgsområder der skal etableres, 

men der var et ønske om kvalitet frem for kvantitet.  Formanden forestillede sig 

som udgangspunkt 2-3 forsøgsområder.  

Formandsposten i kommissoriet var genstand for en drøftelse. Torben Jensen 

foreslog, at man gik tilbage til en konstellation hvor Danmarks Jægerforbund var 

"fødte" formænd. Der var ikke opbakning til dette blandt de øvrige medlemmer der 

fandt, at formandskabet bør følge almindelige demokratiske principper for 

foreningsarbejde.  

Udkast til kommissorium og retningslinjer fremgår af henholdsvis bilag 1 og bilag 

2.  

Kommissorium og retningslinjer blev godkendt i NHG.  
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Ad 3. Kort om DJ papir/forslag (som præsenteret af Claus Lind ved 

sidste møde i VFR)   

Torben Jensen indledte med at anerkende flertallets ønske om et opgør med 

frivilligheden i hjorteforvaltningen.  

Torben uddybede derefter DJ`s tanker om forvaltning gennem ”Frivillige 

forpligtende forsøgsordninger. Disse skulle fungere via lokale fastsatte 

bestandsmål, adfærdsmål og afskydningsmål for afskydning af eksempelvis 

hjortene i lokal samforvaltning. For bl.a at skabe incitament til at indgå i 

samforvaltning skulle deltagerne også kunne få adgang til forlænget jagttid på 

smaldyr, hen over blandt andet forsommeren. Ordningen forudsatte, at der laves 

lokale regler og bestandsmål for hjorteforvaltningen i de enkelte 

samforvaltningsområder. Samforvaltningsområderne skulle ikke tage af den 

regionale bestand, men bidrage til den regionale bestand.   

 
De øvrige medlemmer af NHG var afvisende over for længere jagttider af etiske 

årsager, herunder risikoen for at forveksle smaldyr med befrugtede hinder / dåer. 

Dertil blev endvidere henvist til et helt generelt behov for at give dyrene fred for 

jagt i større sammenhængende perioder af året. Desuden blev det oplevet som 

uklart, hvordan og hvem der skulle fastsætte en retfærdig fordeling af 

afskydningsantal. Afslutningsvist blev det anset som tvivlsomt om 

incitamentsstrukturen ville virke efter hensigten, særligt for de såkaldte "brodne 

kar".  

Formanden anbefalede, at Danmarks Jægerforbund hurtigst muligt blev meget 

konkrete i deres forslaget til hjorteforvaltning, idet processen knyttet til den 

fremtidige forvaltning ikke afventer interne drøftelser i Jægerforbundet. 

Ad 4. Opgaver for DNH i det kommende år  
Formanden indledte med at oplyse, at opgaverne for NHG var nøje koordineret 

med formanden for Vildtforvaltningsrådet og at NHG ville modtage en konkret 

bestilling fra Rådet;  

Følgende tentative plan gælder for den kommende periode blev præsenteret;  

VFR mødet i marts. 

- Rådet skal forholde sig til kommissorium og retningslinjer for 

hjortevildtgrupperne.  

Det aftales, at sekretariatet oversender kommissorium of retningslinjer til VFR 

sekretariat efter korrekturlæsning.   

VFR mødet i juni.  

- Rådet skal forholde sig til en revideret version af de jagtetiske regler, - 
både de generelle og for hjortejagt.   

o Formanden opfordrede til en overvejelse af hvilke etiske 
vejledninger, der helt mangler, f.eks. etiske regler for 
jagtkonsortier samt hvilke etiske vejledninger, der eventuelt kan 
fastsættes ved lov.   

o NHG skal i relation hertil genbesøge fordringsproblematikker 
relateret til hjortevildt.  
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- Rådet skal indledningsvist præsenteres for potentielle udfordringer 
relateret til råvildtforvaltningen, samt præsenteres for NHG's forslag til 
emner der evt. kan belyses af forskningsinstitutioner.  

- Endelig afrapportering til VFR vedrørende eventuelle problemstillinger i 
råvildtforvaltningen og løsninger på samme forventes primo 2021.  

o NHG skal specifikt forholde sig til afskydningen af bukke i 
forvaltningen. 

o Råvildtsygen, herunder status for sygdommens udvikling på Fyn  
o Den negative bestandsudvikling i Østjylland.  

Det aftales, at sekretariatet sender NHG de eksisterende etiske vejledninger for 
jagt samt tidligere udarbejdede retningslinjer for fodring. Yderligere sørger 
sekretariatet for, at der inviteres en veterinærfaglig kapacitet til møde i NHG 
vedrørende råvildtsygen, Marian Chriel nævnes som et oplagt bud.  

VFR mødet i december.  

- Rådet skal forholde sig til oplæg om et passende antal forsøgsområder i et 
passende design for henholdsvis kron- og dåvildt.  

Det aftales, at sekretariatet sammen med formanden vurderer hvordan man bedst 

kan kommunikere retningslinjer for forsøgene ud til jægerne, f.eks. gennem 

Miljøstyresen eller medlemsbladet Jæger, de regionale hjortegrupper, m.fl.  

Ad 5. Evt., samt fastlæggelse af kommende møder i NHG  

Der aftales at sekretariatet sørger for;  

- At udsende deadline for årsrapporterne til de regionale hjortevildtgrupper 

(Denne har sekretariatet sat til den 1. juli, så har grupperne adgang til 

vildtudbyttestatistikken).  

- At undersøge mulighederne for at fremsende mødemateriale til NHG, der 

er bedre kompatibelt med visning i Apple tablets.  

- At lave et udkast til årshjul for arbejdet i NHG frem til næste møde i NHG.   

 

Gruppens to næste møder er indkaldt henholdsvis den 16. marts i tidsrummet kl. 

12-16 på Fyn samt efterfølgende den 27. april i tidsrummet kl. 13.30 – 16.30. 

Sekretariatet forsøger af skaffe mødekapacitet i Kolding til dette møde.  

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Larsen  

+45 41392486  

alars@mst.dk 

 

 

 

 


