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Forbuddet mod fordring af hjortevildt med valset korn og kraftfoder er med
de nye ændringer alene for kronvildt. Det burde rettelig også være dåvildt i
henhold til gruppens tidligere indstilling. Dette bør der rettes op på ved
førstkommende lejlighed. Miljøstyrelsen noterer emnet.
Kort gennemgang af hovedpunkter for indkomne høringssvar fra
jagttidsbekendtgørelsen. Opsamling af processen for jagttider er en 4 års
cyklus for fastsættelse af jagttider og ikke løbende ændringer som de senere
år. Hertil kan der dog indføres mulighed for midtvejsevaluering.
De regionale årsrapporter afventer for enkelte områder grundet covid-19.
Idet disse afrapporteringer indgår i arbejdet med fastsættelse af jagttider
blev der fremført forslag om, at udarbejde en kalender/årshjul som viser
den 4-årige cyklus med jagttider og deadlines for det forberedende arbejde
der skal udføres. På den baggrund kan alle interessenter arbejde for – og
planlægge rettidigt i henhold til indstilling af jagttider.
Sikkerhed ved riffeljagt er et emne som Vildtforvaltningsrådet ønsker
drøftet i et skydeudvalg. Alt afhængigt af denne arbejdsgruppes
beslutninger, kan der fremkomme emner som skal drøftes i den nationale
hjortevildtgruppe.
Formanden påtalte at Jægerforbundet V/Norbert R. i bladet Jæger, i
rubrikken ”Hovedbestyrelsen orienterer” og TV-Midvest fremførte
holdninger som strider imod indstillingen til forvaltning af kronvildt. DJ
orienterede i forbindelse indslaget/indlægget at forbundet fastholder
arbejdet mod frivilligt forpligtende samarbejde som alternativ til arealkrav,
samt at jægerforbundets holdning var den samme før som efter det påtalte.

Indledende drøftelse af råvildtsygen samt den negative bestandsudvikling i Øst-Jylland
(Marian Chriel deltager).
Til drøftelse af arbejdsgruppens eventuelle arbejde med råvildt skal gruppen den
kommende tid indsamle og belyse faglig viden om de forvaltningsproblematikker som kan
være for arten. Når denne vidensindsamling er foretaget skal VFR tage stilling til en
eventuel fremadrettet proces.
AJH anførte, at Dansk Skovforening (DS) helst ser et arbejde omkring råvildt begrænset til
råvildtsygen og dens årsager og eventuelle løsning, idet det af politiske grunde anses for
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uhensigtsmæssigt for tiden at påbegynde et bredere arbejde omkring råvildt, når arbejdet omkring
det større hjortevildt på ingen måde er afsluttet.

DJ anser den eksponentielle nedgang i råvildtudbyttestatestikken som et syndrom og ikke
kun et symptom på noget uforklarligt parasitært. Jægerforbundet har udarbejdet et digital
og manuelt oplæg om råvildtets forvaltning. Et oplæg om det menneske kan tage ansvar
for og hvor lodsejere og jægere allerede er rekvirenter.
Marian bidrog med et oplæg om sygdom i råvildt ud fra obducering af indsendte døde dyr.
Grundlæggende kan der ved indkomne døde dyr ikke peges på en fælles dødsårsag. Det
kan dog konstateres, at udmagrede dyr som udgangspunkt har flere lidelser, som samlet
set bidrager til dyrets tilstand. Især antallet og mængden af parasitter er en fællesnævner
når man ser på udmagrede dyr.
Der kan også konstateres råer med udpræget tandslid, hvilket kan indikere en manglende
afskydning af råer og formodentligt dyr i dårlig kondition. Derudover modtages dyr med
store mængder sand/grus i fordøjelsessystemet hvilket medvirker til øget tandslid
(drøvtygning med jordholdig føde) og problemer med fordøjelsen.
Det større hjortevildt (kron- og dåvildt) er grundet deres flokadfærd bedre rustet mod
parasitter ved en øget immunitet, hvormed man for denne gruppe af hjortevildt sjældent
ser parasitter som en bestandsbegrænsende faktor. Dette er ikke tilfældet for råvildt,
hvormed øget parasitbelastning generelt medvirker til en forringet kondition.
Det er vigtigt, at jægere som nedlægger/finder syge dyr indsender disse til undersøgelse
med angivelse af hvor dyret er nedlagt. En sådan indsamling er vigtig for et bredt overblik
og forståelse af råvildtets sygdom.
Registrerig af vægt fordelt på lam og voksne dyr betragtes også som værende vigtige
parapmentre for at kunne monitere en bestands sundhed.


Indledende drøftelser om fodring, herunder henvendelse til NHG fra jæger.
Emnet har tidligere været drøftet i gruppen. AJH / DS finder det ikke respektfuldt over for
NGH´s arbejde, at dette spørgsmål tages op på ny ex officio så kort efter behandling og enighed i
gruppen omkring emnet.

Som udgangspunkt drøftes borgerhenvendelser ikke i gruppen, men henset til forslag om
at forbyde enhver fodring og behov om udfodringer ift. skader på mark og i skov kan
fodring være et værktøj til at minimere disse skader. Emnet tages op i kommende møder.


Rapport om skumrings- og dæmringsjagt fra DCE.
En Gruppen vil gerne rette en stor tak til de 50% af de adspurgte, der har givet sig tid til at
give svar på spørgsmålene. Gruppen håber denne procentdel vil stige betragtelig over tid
ved andre undersøgelser. Dette til gavn og kvalificering af fremtidens
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hjortevildtforvaltning. På enkelte parametre var undersøgelsen ikke opløftende. Det gjaldt
bl.a. tilbagemeldinger om dyr som var nedlagt utilsigtet/ulovligt og at baggrunden for
jagten primært ikke er at begrænse skader på mark og i skov. Efter næste jagtsæson vil
gruppen tage stilling til evt. fortsættelse af dæmrings- og skumringsjagt.


Ny - eller genudpegning af medlemmer i hjortegrupperne
Kommissorie for de regionale hjortevildtgrupper er godkendt af Vildtforvaltningsrådet.
Miljøstyrelsen vil udsende materiale om udpegning af repræsentanter for de regionale
grupper i henhold til det nye kommissorie. Det tilstræbes at alle grupper er på plads 1.
december 2020.



Hvis vi kan nå det, så tager vi en indledende drøftelse af de jagtetiske regler.
Punktet blev ikke drøftet

