Alars MST den 11. februar 2021

Beslutningsreferat fra møde i den nationale hjortevildtgruppe (NHG)
Deltagere







Svend Bichel, formand
Torben Schulz Jensen, Danmarks Jægerforbund
Anders Hillerup, Dansk Skovforening
Christian Sehestedt Juul, Landbrug & Fødevarer
Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening, m.fl.
Anders Larsen, Miljøstyrelsen, sekretær

Afbud: ingen
Tid: Mandag den 8. februar 2021
Sted: Online Zoom møde indkaldt af Anders Larsen

Dagsordenspunker









Siden sidst
Oplæg til Hjorteforvaltning (kort præsentation fra MST)
"Bordet rundt" i forhold til oplægget fra MST.
Drøftelse af "målsætningspapiret" for hjortevildtet.
Endelig fastsættelse af målsætninger i hjortevildtforvaltningen
Rammerne for jagttidsforhandlingerne, herunder anvendelsen af skumrings- og dæmringsjagt.
Videre proces
Eventuelt

Referat fra mødet
Ad 1 Siden sidst
Svend beskrev kort, at gruppen inden den 1. marts 2021 skal have en færdig indstilling vedrørende
hjorteforvaltningen til Vildtforvaltningsrådet.

Ad 2 Oplæg til Hjorteforvaltning (kort præsentation fra MST)
Anders Larsen redegjorde kort for miljøstyrelsen oplæg til fremtidig forvaltning af kron- og dåvildt.

Alars MST den 11. februar 2021

Ad 3"Bordet rundt" i forhold til oplægget fra MST.
Danmarks Jægerforbund bakker ikke op om et arealkrav og har ikke forslag eller bidrag til hvordan
et sådant krav kan introduceres i forvaltningen. Forbundet ønsker, i stedet at arbejde mod
Forsøgsordning med "Frivilligt forpligtende samarbejde". Danmark Jægerforbund har endnu ikke
et endeligt udkast til en operationel model for denne samarbejdsform. Danmarks Jægerforbund
ønsker dog, at der helt generelt skal ske en forbedring af vildtudbyttestatistikken for hjortene,
således at såvel jægerne som lodsejere skal indberette nedlagt hjortevildt. I praksis ser Danmarks
Jægerforbund model A forenelig med implementering af Miljøstyrelsens model B for kontrol af
overholdelse af arealkravet, dog undtaget underpunkterne 1-2-4 og hovedvægt på punkt 3
(Hjorte(n) defineres af arealet der skal ikke gives eller søges tilladelse forud. Det vil
grundlæggende sige lodsejer indberetning på ejendomsniveau af hjort ældre end spidshjort) uden
stikprøvevis kontroludtagning fra vildtkonsulenter. Med afsæt i dette vil det være muligt, at
sammenkøre data fra lodsejerne med vildtudbyttestatistikken som jægerne indberetter.
De øvrige medlemmer af Den Nationale Hjortevildtgruppe;
1. Bakker op om et arealkrav og den model for arealkravet som er beskrevet af Miljøstyrelsen (under
forventning om skriftlig præcisering af visse elementer, der fremgår af bilag 1).
2. Indstiller at arealkravet skal introduceres for såvel kronvildt- som for dåvildt.
3. Ønsker at loven ændres, således at selve størrelsen af det påkrævede areal for nedlæggelse af hjort
større end spidshjort kan reguleres i bekendtgørelsen (og altså ikke forudsætter en egentlig
lovændring).
4. Ønsker indledningsvist at modellen for kontrol med overholdelse af arealkravet skal følge
Miljøstyrelsen model A svarende til "klar information og tillid". Indhøstede erfaringer vil vise om der er
behov for skærpet kontrol.
5. Ønsker forsøg med hjorteforvaltningsområder, således at der opnås konkret erfaring med disse inden
de eventuelt implementeres fuldt ud. Der bør desuden fastsættes en størrelsesgrænse for
hjorteforvaltningsområder for dåvildt, der skal være noget mindre end for kronvildtet. Tentativt kan
dette være 4.000 ha, men er endnu ikke fastlagt. Hjorteforvaltningsområderne skal desuden være
frivillige og ikke noget lodsejere mere eller mindre presses til at deltage i.

Der henvises som tidligere nævnt til bilag 1 for de elementer der blev drøftet på mødet, men som
gruppen ønskede præciseret.
Ad Drøftelse af "målsætningspapiret" for hjortevildtet
Gruppen ønsker at;
- Fastholde målsætningen for kronvildt og for dåvildt. Det vil sige en anderkendelse af at
arterne regionalt kan forvolde skade, men at man samtidigt kan ønske stigende bestande i
nogle regioner.
- DCE spørges ind til deres faglige vurdering af, at bærekapaciteten for dåvildt ikke er nået
lokalt/regionalt.
- Fastholde målsætningen for råvildt svarende til ønsket om at opretholde en stabil bestand.
Gruppen foreslår endvidere, at Sikavildt i modsætning til tidligere tildeles en målsætning.
Målsætningen foreslås som rød og blå, svarende til at arten regionalt kan udgøre et problem,
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mens man i andre egne kan ønske at fremme den. Indstillingen bør for god ordens skyld
highlightes i Vildtforvaltningsrådet, idet nogle kan opfatte arten som "ikke hjemmehørende" og
derfor måske generelt uønsket i den danske natur.
Ad Endelig fastsættelse af målsætninger i hjortevildtforvaltningen
Resultatet drøftelserne fremgår af bilag 2 (vedhæftet)
Ad rammerne for jagttidsforhandlingerne, herunder anvendelsen af skumrings- og dæmringsjagt
Gruppen er ikke enige om brugen af skumrings- og dæmringsjagt. Det aftales derfor, at
sekretariatet udarbejder et oplæg til Vildtforvaltningsrådet med beskrivelse af fordele og ulemper.
Herefter må rådet træffe en afgørelse.
Ad videre proces
På gruppens næste møde den 22. februar 2021 skal gruppen forholde sig til de ydre rammer for de
kommende jagttidsforhandlinger.

Ad eventuelt
Det aftales, at der så snart det er muligt, skal meldes tidsplaner, retningslinjer, etc. ud for arbejdet om
revidering af jagttider til de regionale hjortevildtgrupper.
Det aftales, at der skal ses nærmere på tidsfristen for aflevering af årsrapporten fra de regionale
hjortevildtgrupper.
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Bilag 1
Eksempel på fortolkningen af reglerne vedrørende jagt på hjorte (sammenhængende areal)
Udkast til lovtekst
§ 1 Der må på en Samlet Fast Ejendom1 større end 1 ha nedlægges en hjort større end spidshjort pr.
jagtsæson, pr. påbegyndt 100 ha.
Stk. 2 Hvor en Samlet Fast Ejendoms arealer ikke er geografisk sammenhængende, jf. definition i lov om
jagt og vildtforvaltning §18, stk. 1, gælder ud over den samlede ret til nedlægning af hjorte større end
spidshjorte for den Samlede Faste Ejendom, at der uanset ejendommens samlede ret til nedlægning af
hjorte efter stk. 1 ikke kan nedlægges mere end en hjort større end spidshjort pr. påbegyndt 100 ha2
geografisk sammenhængende areal på hvert af de geografisk adskilte jordstykker3.
§ 2 Hjorte skal skydes på den Samlede Faste Ejendom, hvortil retten til at nedlægge hjorten er knyttet, jf.
§1.

Eksempel 1

Ejendomsdata;
Areal i alt = ca. 398,5 ha

Tabel 1: Eksempel på en Samlet Fast Ejendom der er geografisk sammenhængende.

1

Begrebet ”Samlet fast ejendom” er Matriklens ejendomsbegreb og har været det siden etableringen af Matriklen i 1840.
Det indeholder populært sagt matrikler, grunde og altså alle ejendomme i Danmark. Data herfra udgør den autoritative
kilde til data for ejendomme (stamdata). Data kan blandt andet findes på www.OIS.dk.
2
50 ha for dåhjorte.
3
Et areal anses for sammenhængende, uanset at det gennemskæres af vej eller jernbane, når disse lovligt kan krydses til
fods, jf. jagt- og vildtforvaltningslovens §18, stk. 1.
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Den konkrete Samlede Faste Ejendom er på ca. 398,5 ha. Der må på ejendommen skydes 4 hjorte
større end spidshjort pr. jagtsæson – 1 hjort for hver påbegyndt 100 ha. Hjortene må skydes hvor
som helst på den samlede faste ejendom.
Eksempel 2
Areal i alt = ca. 186 ha
Øvre geografiske sammenhængende areal = 29
ha
Nedre geografisk sammenhængende areal =
157 ha.
Øvre og nedre areal er ikke geografisk
sammenhængende.

Tabel 2: Eksempel på en Samlet Fast Ejendom hvor hele ejendommen ikke er geografisk
sammenhængende.
Den konkrete Samlede Faste Ejendom er på ca. 186 ha. Der må på den Samlede Faste Ejendom
skydes i alt 2 hjorte større end spidshjort pr. jagtsæson – 1 hjort for hver påbegyndt 100 ha. På
den øvre del af ejendommen må der makimalt skydes én hjort større end spidshjort. På den nedre
del af ejendommen kan ejeren i princippet skyde begge hjorte – 1 hjort for hver påbegyndt 100 ha.
Ejeren må naturligvis kun skyde 2 hjorte større end spidshjort på den Samlede Faste Ejendom.

Strafansvaret for ulovlig nedlæggelse af hjorte
Følgende fremgår af notatet som udarbejdet af Miljøstyrelsen;
-

"Der skal tages stilling til et strafansvar under arealkravet, hvis der skydes for mange hjorte på et
givent areal. Er det den enkelte jæger, lodsejeren eller begge der bærer ansvaret? Miljøstyrelsen
anbefaler, at der tages udgangspunkt i lodsejeren".

Ovenstående er blevet opfattes således, at Miljøstyrelsen ønsker at introducere et objektivt ansvar
for lovovertrædelser hos lodsejeren. Dette er ikke hensigten. Hensigten er, at lodsejeren i
udlejningskonktakter, etc. klart og entydigt skal redegøre for antallet af hjorte større end
spidshjort, der indgår i et evt. lejemål. Har lodsejer klart og entydigt oplyst dette, bør lodsejer gå
fri for ansvar, hvis en jagtlejer alligevel skyder for mange hjorte. Det strafretlige ansvar vil i en
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sådan situation skulle rettes mod skytten. Tanken er med andre ord, at reglerne for
strafovertrædelse skal følge den sædvanlige praksis i jagt- og vildtforvaltningsloven.

