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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 22. februar 2021  

Sted: Online Zoom møde indkaldt af Anders Larsen   

 

Dagsordenspunker  

 Siden sidst  
 Kort om "forsøg med samforvaltning"  
 Drøftelse af notat om skumrings, - og dæmringsjagt. (bemærk, at der er plads i notatet til 

at de respektive organisationer kan oplyse deres tænker og holdninger til emner) 
 Drøftelse af jagttider (inden for rammerne af et arealkrav) - se vedhæftede bilag  
 Kort sammenfatning af "mødepakken" til vildtforvaltningsrådet   
 Eventuelt  
 Videre proces  

 

Referat fra mødet  

Ad 1 Siden sidst  
Der var ingen emner, ud over den nyhed som Danmarks Jægerforbund har publiceret på deres 
hjemmeside. Se nedenstående dagsordenspunkt.   
 
Ad 2 Kort om "forsøg med samforvaltning"   
Der blev udtalt samstemmig gennemgribende kritik af Danmarks Jægerforbunds nyhed på 
hjemmesiden ("DJ vil teste samforvaltning som alternativ til arealkrav"). Kritikken forholdt sig til 
såvel substans som proces. Substansen blev kritiseret idet gruppen var meget utilfredse med, at 
deres organisationers holdninger til blandt andet arealkravet ikke var korrekt og fair afspejlet i 
nyheden. Dertil oplevede gruppen generelt en betydelig forskel mellem det drøftede / aftalte på 
gruppens møder og det i nyheden refererede. Procesmæssigt fandt gruppen det meget uheldigt, 
at DJ ikke har præsenteret gruppen for konkrete operationelle forslag til samforvaltning eller 
konkretiseret eventuelle ønsker til forsøg som aftalt, men på trods heraf alligevel citerer, at den 
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Nationale Hjortevildt gruppe bakker op om forbundets tanker og dertil fremlægger 
Jægerforbundets forslag til forvaltning i april (hvilket er ca. én måned efter vildtforvaltningen har 
behandlet fremtidens hjorteforvaltning på deres møde i marts).  
 
Det blev aftalt, at Svend Bichel ville løfte gruppens kritik på det kommende møde i 
vildtforvaltningsrådet. Dette med henblik på at sikre konsensus om grundlagets for gruppens 
videre arbejde og sikre et fortsat godt samarbejdsklima organisationerne imellem.    
 
Det bekræftes igen, at alle organisationer, - med undtagelse af Danmarks Jægerforbund, - bakker 
op om arealkravet som et middel til at få stoppet de brodne kar, som ikke respekterer de 
jagtetiske regler og ødelægger forvaltningsmulighederne for nabojægerne. Dertil at arealkravet 
ikke kan stå alene i forvaltningen. Der er generel opbakning blandt alle medlemmerne i den 
Nationale Hjortevildtgruppe til at igangsætte forsøg med udgangspunkt i de overordnede rammer 
som Miljøstyrelsen har beskrevet i deres model for "hjorteforvaltningsområder".   

Ad 3 Drøftelse af notat om skumrings, - og dæmringsjagt. (bemærk, at der er plads i notatet til 
at de respektive organisationer kan oplyse deres tænker og holdninger til emner) 

Det aftales under dette punkt, at de respektive organisationer kan tilføje tekst i notatet. Der kan 
ikke ændres i teksten som forfattet af Miljøstyrelsen og man kan ikke kommentere på andre 
organisationers holdninger (dette alene fordi disse organisationer ikke får mulighed for at 
kommentere en evt. kritik inden materialet går i VFR).  

Ad 4 Drøftelse af jagttider (inden for rammerne af et arealkrav) - se vedhæftede bilag 

Forudsat at arealkravet introduceres er gruppen enige om, at udtaget af hjorte større end 
spidshjort naturligt begrænses som følge heraf. Dermed er der ikke det samme presserende behov 
for at have en meget kort jagttid på hjortene. Med afsæt i dette indstiller gruppen, at rammerne 
for jagttiderne udvides i forhold til de nuværende som skitseret i bilag 5. Dette vil ifølge gruppen 
medføre, at der bliver længere tid til at udvælge hjorte til afskydning og dermed gennemføre en 
mere målrettet (optimal) forvaltning. Gruppen er også enige om, at de regionale 
hjortevildtgrupper fortsat skal kunne indstille kortere jagttider. Dette vil den Nationale 
Hjortevildtgruppe som udgangspunkt imødekomme, forudsat at hele gruppen er enig heri.  

Der var generel enighed om at man i forbindelse med de indstillede forsøgsområder skal kigge 
yderligere på jagttiderne, således at disse evt. kan være længere eller på anden måde anderledes, 
herunder evt. med henblik på at gøre det attraktivt at deltage i områder med fælles forvaltning.   

Ad 5 Kort sammenfatning af "mødepakken" til vildtforvaltningsrådet   

Anders Larsen gennemgik kort materialet til vildtforvaltningsrådet og selve teksten i indstillingen – 
Se vedhæftede udkast til indstillingsnotat. Gruppen bakkende op om indhold og formulering.  
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Ad 6 Eventuelt  

Torben Jensen ønskede, at gruppen tog stilling til statsskovenes inddragelse i forsøgsområder for 
hjorteforvaltningen, således at der kunne kommunikeres klart ud omkring dette. Den resterende 
del af gruppen fandt ikke, at statens skove udgør en prioritet i forhold til forsøg, idet det ikke er på 
statens arealer de største udfordringer er i forhold til forvaltning af hjortevildt.  

Ad 7 Videre proces  

Anders Larsen lovede, at sende referat fra dagens møde samt tilhørende mødemateriale til det 
kommende vildtforvaltningsrådsmøde ud hurtigst muligt.  

Anders Larsen pointerede, at dette var sidste møde i den Nationale Hjortevildtgruppe inden 
hjorteforvaltning skal til behandling i vildtforvaltningsrådet til beslutning. Det er ikke muligt, at 
komme med yderligere ønsker til behandling efter dagens møde.  

 
 
 
 


