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Arter og Naturbeskyttelse 

Ref. ALARS 

Den 2. juni 2021 

 

  

Beslutningsreferat fra mødet i den Nationale 
Hjortevildtgruppe 
 

 

 
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: Tirsdag den 25. maj 2021  
Sted: Online Zoom møde  
 

Dagsordenspunker  
 

 Kort drøftelse af "pakken" med bestilling som udsendt til de regionale hjortevildtgrupper 

(vedhæftet)  

 Drøftelse af kriterierne for og prioriteringen af forsøgsansøgningerne. (vedhæftet er to 

uopfordrede interessetilkendegivelser til vores interne brug)  

 Drøftelse af hvordan eksisterende viden om samforvaltning inddrages bedst muligt fx Oustrup 

hede, m.v.  

 Eventuelt 

 

Referat  
 

Ad Kort drøftelse af "pakken" med bestilling som udsendt til de regionale 
hjortevildtgrupper  

 
Sekretæren understregede indledningsvist at arealkrav og forsøg med forvaltningsområder for 

hjortevildt kræver en lovændring. Indtil loven er ændret kendes de præcise rammer for det videre 

arbejde ikke.  
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Der var en kort drøftelse af statistik vedrørende hjortevildtet, herunder aldersfordelingen, m.v. Det 

aftales, at der skal være fortsatte drøftelser omkring indhentning af statistik til brug for forvaltningen 

af hjortevildtet og at det vil være fornuftigt at inddrage henholdsvis Peter Sunde fra DCE, men også 

aktørerne i de forvaltningsområder, der efter planen skal udpeges som forsøgsområder.   

 

Sekretæren gjorde det klart, at der ikke kan forventes nogle hurtige og lette metoder til at lave en 

statistisk signifikant evaluering af effekterne af lovændringerne for hjortevildtet. I forlængelse af 

drøftelser om statistik lovede sekretariatet at undersøge mulighederne og omkostninger forbundet 

med brug af droneoptællinger af hjortevildtet i de kommende forsøgsområder.  

 

Det aftales, at sekretæren foreslår departementet at ovennævnte forsøgsområder fremover kaldes for 

forsøg med "Forvaltningsområder for hjortevildt". Hensynet er at understrege, at der er tale om 

forvaltning af en bestand af dyr og ikke alene hannerne.  

 

Det aftales videre, at "samforvaltning" bør opfattes som et middel til at nå nogle mål i forvaltningen og 

ikke et mål i sig selv. Af samme årsag aftales det også, at det ikke på forhånd bør udelukkes, at et af de 

5 potentielle forsøgsområder kan bestå af en enkelt lodsejer, hvis denne lever op til de kriterier for 

udvælgelse af områder, der skal udarbejdes.  Emnet vil blive genstand for en yderligere drøftelse på 

næste møde i gruppen.  

 

Der var en kort drøftelse af etik og jagttider, uden egentlige beslutninger.  

 

Ad Drøftelse af kriterierne for og prioriteringen af forsøgsansøgningerne.  
Der var en kort drøftelse af de to uopfordrede ansøgninger til forsøgsområder, der var blevet tilsendt 

sekretariatet.  

 

Det besluttes under dette punkt, at sekretariatet kommer med et oplæg til prioriteringskriterier for de 

planlagte forsøgsområder. Yderligere at prioriteringskriterierne bør udarbejdes med afsæt i en klar 

formålsbeskrivelse for forsøgsområderne. På baggrund heraf skal kriterierne for udvælgelse publiceres 

så alle får lige mulighed for at byde ind med forsøgsområder og blive prioriteret på baggrund af 

udvælgelseskriterierne.  I forlængelse heraf aftales det også, at der i forbindelse med publiceringen af 

forsøgsområderne bør fremgå en forventningsafstemning, således at der ikke opstår urealistiske 

forventninger blandt ansøgerne, som fx mulighed for jagttid hele året.   

 

Det besluttes også at en spørgeskemaundersøgelse vil være en oplagt metode til evaluering af 

forsøgene. Hermed for deltagerne for mulighed for selv at komme til orde. Det besluttes også at hele 

den Nationale hjortevildtgruppe bør besøge alle forsøgsområderne, så der gives rig mulighed for 

konstruktiv læring og feed back fra aktørerne i grupperne.   

 

Ad Drøftelse af hvordan eksisterende viden om samforvaltning inddrages bedst muligt 
fx Oustrup hede, m.v.  
Det aftales under dette punkt, at sekretariatet kontakter Hans Peter Hansen fra DCE for en drøftelse at 

mulighederne for at inddrage eksisterende erfaringer, der kan bygges videre på.  

 

Ad Eventuelt 
Der var ingen emner under eventuelt.  


