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2. Drøftelse af udkast til målsætningspapir om hjorteforvaltning fra Peter Sunde
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3. Kronvildtoversigten som udarbejdet af de regionale grupper (og sammenfattet af DJ)
(Vedhæftet)
4. Fagrapport om kæbeindsamling 2019 (Vedhæftet)
5. Forslag til samforvaltning (DJ)
6. Procesplan for det kommende arbejde med hjorteforvaltningen (udkast til tidsplan medbringes
på mødet)
7. Eksempel på eventuel fremtidig kommunikation vedrørende kronvildtforvaltning
(sekretariatet)
8. Eventuelt

Referat fra mødet
Ad 1 Siden sidst, herunder brug af suppleanter samt kommende bestilling hos DCE om råvildt
Gruppen besluttede, at man i såvel den nationale som i de regionale hjortevildtgrupper kan gøre
brug af suppleanter. Formanden for NHG orienterer formanden for vildtforvaltningsrådet om
denne beslutning.
Formanden orienterede om processen med at tilvejebringe et fagligt grundlag for en drøftelse af
råvildtet. Det blev pointeret, at der ikke på nuværende tidspunkt skal ses på selve forvaltningen.
NHG skal alene forholde sig til status for råvildtet, herunder syndromet råvildtsygen, m.v. På
baggrund heraf vil vildtforvaltningsrådet forholde sig til om der skal ses yderligere på selve
forvaltningen.
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Ad 2 Drøftelse af udkast til målsætningspapir om hjorteforvaltning fra Peter Sunde
(DCE)(Vedhæftet)
Formanden oplyser, at målsætningerne i forvaltningen åbenbart ikke har været tilstrækkelig klar, idet der
florerer flere forskellige versioner af de officielle målsætninger, herunder på internettet.
Gruppen er enige om at målsætningen bør fremgå meget tydeligt, herunder inden processen med
revidering af jagttider frem mod 1. juli 2022 igangsættes. Gruppen anbefaler i den forbindelse, at det gøres
klart at målsætningen skal ses i forhold til "forårsbestanden" som defineres ved perioden "efter
jagttidsophør inden kalvesætning" – hvilket er i perioden fra omkring 1. april til 1. maj.
Det aftales, at sekretariatet laver et udkast til en klar og pædagogisk oversigt over målene for
hjorteforvaltningen frem mod næste møde i gruppen.

Ad 3 Kronvildtoversigten som udarbejdet af de regionale grupper (og sammenfattet af DJ)
(Vedhæftet)
Formanden opsummerede kort rapporten, herunder den problematisk lave genetiske diversitet i
kornvildtstammen. Der var en kort drøftelse af de regionale hjortegrupper arbejde, herunder de
årlige afrapporteringer.
Gruppen noterede sig, at kvaliteten af årsrapporterne var af svingende kvalitet, herunder i forhold
til en systematisk og stringent indsamling af viden relateret til skader i skov- og landbrug, etc. Det
er samlet set ikke gruppens indtryk, at skaderne generelt er for nedadgående. Det blev pointeret,
at der kan være behov for, at der skal arbejdes mere systematisk med indrapportering til
årsrapporterne. Torben Schultz pointerede tillige, at der kan være behov for en fælles indsats,
hvor også NHG bør tilstræbe en meget tydelig kommunikation omkring ønskerne til
indrapporteringerne, etc. Bo Håkansson pointerede, at der evt. skulle arbejdes mere med en
stringent systematisk tilgang til indrapporteringerne.
Gruppen var endvidere enige om, at retorikken omkring oversigten bør være
"hjortevildtoversigten", for at signalere at dåvildtet indgår på lige fod.
Ad 4 Fagrapport om kæbeindsamling 2019 (Vedhæftet)
Emnet blev udsat til næste møde.
Ad 5 Forslag til samforvaltning (DJ)
Torben Schulz Jensen præsenterede en række forskellige forslag, der evt. kunne bringes i
anvendelse i stedet for et arealkrav, herunder fx forsøgsordninger med "frivilligt forpligtende
samarbejde", med afskydningsmål på et fastsat antal af en bæredygtig bestand inden for et
nærmere afgrænset samarbejdsområde. For at stimulere til samarbejde, kunne de der ikke ønsker
at indgå i et samarbejde almindeligvis blive omfattet af forsigtigheds princippet for den resterende
del af bestanden. Dette med almindelig fastsættelse af jagttid. DJ kan vedtægtsmæssig ikke
præcisere det fordelingspolitiske for nuværende. DJ kan kun forholde sig til om processerne er
demokratiske, sunde og bæredygtige. På baggrund af de mange løse ender i forslaget aftales det
at DJ konkretiserer modellerne yderligere til næste møde i NHG.
Der var blandt de øvrige medlemmer af NHG blandt andet et ønske om konkretisering af
fastsættelse og fordelingen af afskydningsmålet samt incitamenterne til at indgå i et forpligtende
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samarbejde og tillige hvilke sanktioner, der skal være for at bryde samarbejdet samt hvordan
forpligtelsen skal komme til udtryk. Anders Hillerup pointerede, at modellerne ville have væsentlig
større værdi i NHG, hvis der var konkrete modeller som Torben havde mandat til fra DJ´s bagland.
Formanden pointerede i forlængelse af ovenstående, at der ikke bliver tale om alternativer til
arealkrav, idet beslutningen herom er truffet af ministeren. Spørgsmålet er således ikke om der
skal indføres et arealkrav. Spørgsmålet er alene hvordan. Formanden mindede DJ om, at
Ministeren har opfordret organisationen til at komme med forslag til forvaltning, inden for
rammerne at et arealkrav. Yderligere blev det pointeret, at arealkravet ikke kan stå alene i forhold
til en bæredygtig forvaltning af hjortevildtet. Der skal arbejdes med supplerende modeller til at
sikre et samarbejde om forvaltningen på tværs af ejendomsskel. Dette skal der arbejdes videre
med.
Torben pointerede, at Jægerforbundet ønsker et bredt samarbejde, men at de ikke kommer til at
lave konkrete forslag til modeller, der indeholder et egentligt arealkrav. Formanden og Bo
Håkansson fandt det paradoksalt, at forbundet ytrer et ønske om samarbejde, men ikke inden for
rammerne af beslutningen om et arealkrav som besluttet af ministeren. Torben oplyste, at
arealkravet for DJ er et kontroversielt emne og at det er formanden for DJ der fører ordet på dette
område.
Der er en kort drøftelse af hvordan arealkravet kan suppleres med andre forvaltningsmæssige
tiltag. Området med hjorteforvaltning omkring Søby drøftes i forhold til en evt. forsøgsordning,
hvis der kan skabes enighed om mål og midler i området. Det aftales, at DJ vil forhøre sig nærmere
omkring mulighederne for at bringe området i anvendelse som et forsøgsområde til at supplere
arealkravet. Fyn nævnes også som et område, der evt. helt eller delvist kan indgå som et
kommende forsøgsområdet, hvis der kan opnås enighed herom. Torben lovede at præcisere en
mulig model for samforvaltning fra Søby. Bo Håkanson pointerer i forlængelse af ovenstående, at
DN generelt forholder sig positivt til "laugtanken", som en supplement til arealkravet. Modellen
bør udformes, så den indeholder en "gulerod" til dem der samarbejder og en "pisk" til dem der
ikke indgår i samarbejdet (laug).

Ad 6 Procesplan for det kommende arbejde med hjorteforvaltningen (udkast til tidsplan
medbringes på mødet).
Sekretariatet præsenterede udkast til tidsplan frem til 1. juli 2022 på mødet, hvor nye jagttider for
kronvildt og dåvildt skal træde i kraft. Det blev pointeret, at arealkravet efter planen skal være
implementeret inden de nye jagttider træder i kraft. Det aftales, at sekretariatet informerer alle,
herunder de regionale hjortevildtgrupper om procesplanen for arbejdet hurtigst muligt.
Det aftales, at der så vidt muligt, skal sendes retningslinjer, tidsplaner, m.v. ud til de regionale
hjortevildtgrupper hurtigst muligt. Der er endvidere en drøftelse af det faglige grundlag for
forvaltningen, herunder indstillinger af jagttider, hvor det drøftes om fx Mads Flinterup kunne lave
nogle oplæg til grupperne om hjorteforvaltning, m.v.
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Torben Jensen pointerede, at det af tidsplanen bør fremgå, at de regionale hjortevildtgrupper
hurtigst muligt bør se på forslag til forsøgsområder, da dette kan være en tidskrævende proces.
Ad 7 Eksempel på eventuel fremtidig kommunikation vedrørende kronvildtforvaltning
(sekretariatet)
Sekretariatet præsenterede muligeden for anvendelse af små korte videoer, i forhold til
kommunikationen fremadrettet. Emnet blev positivt modtaget og tages op igen ved en senere
lejlighed.
Ad 8 Eventuelt
Der var ingen emner til eventuelt.
Det aftales, at næste møde afholdes på Ravnholt gods den 18. januar i tidsrummet 12-16.00. Der
afholdes endvidere et møde den 22. februar 2020 hos Anders Hillerup. Der tages forbehold for
den uforudsigelige situation med Covid19.

