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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 

 Anders Larsen, Miljøstyrelsen, sekretær  
 
Afbud: Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening, m.fl.  
 
Tid: Tirsdag den 29. juni 2021  
Sted: Online Zoom møde  
 

Dagsordenspunker  
- Siden sidst  
- Prioriteringskriterierne for de kommende forsøgsområder  
- Status på arbejdet i hjortevildtgrupperne 
-Eventuelt 

 

Referat  
 

Ad siden sidst   
Der var en kort drøftelse af septemberjagt på kronvildtkalve, der efter Vildtforvaltningsrådets møde i 
marts ikke længere er en mulighed for de regionale hjortevildtgrupper.  
  

Det blev aftalt, at L&F, m.fl. forfatter en formel henvendelse til formanden for Vildtforvaltningsrådet 

og til den formanden for den Nationale hjortevildtgruppe, af hvilke det fremgår, at jagttiden på kalve i 

september ønskes genoptaget som en mulighed for de regionale hjortevildtgrupper. Indstillingen til 

vildtforvaltningsrådet med afskaffelse af jagttiden blev oplyst at bero på en uheldig fejltagelse, der 

ønskes rettet.  

 

DJ ønskede, at drøfte jagttid på kalve i august for den kommende jagttidsrevidering, hvilket den øvrige 

gruppe ikke fandt betimeligt. Det besluttes, at emnet evt. kan gøres til genstand for en drøftelse i 

forhold til de kommende forsøg med forvaltningsområder for hjortevildt.   
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Ad Prioriteringskriterierne for de kommende forsøgsområder  
Sekretæren oplyste, at den Nationale Hjortevildtgruppe høres i forhold forsøgene med 

forvaltningsområderne for hjortevildt som led i udarbejdelsen af lovforslaget og som lovet ved 

Vildtforvaltningsrådets martsmøde. Det blev ligeledes oplyst, at der ikke kommer nogen mere formel 

offentlig udmelding om disse forsøg før rammerne for disse er på plads. Dette vil først ske når loven er 

endeligt vedtaget og de formelle rammer for forsøgene således er på plads.  

 

Der var enstemmig opbakning til det dokument som sekretariatet havde udarbejdet – "Det faglige 

grundlag for fælles optimal forvaltning af naturressourcer". Hvilket derfor overgår som gruppens 

input til det lovforberedende arbejde.  

 

Der var enstemmig opbakning til at forvaltningsområderne for hjortevildtforvaltningen, herunder 

Miljøstyrelsens formelle godkendelse af forvaltningsplanerne, skal omfatte alle dyrene og således ikke 

kun hjorte større end spidshjorte. Dette understøtter ifølge gruppen målsætningen om forvaltning på 

bestandsniveau. Denne indstilling overgår ligeledes til det lovforberedende arbejde.  

 

Der var enstemming opbakning til, at rammerne for forsøgene skulle søges udforme således, at der 

bliver mulighed for og plads til, at de potentielle forvaltningsområder for hjortevildtforvaltning, - der 

opfylder opstillede krav og kriterier, - får mulighed for, inden for de godkendte rammer, at få 

indflydelse på forsøgenes nærmere indhold.    

 

Formanden understregede, at dokumentet med prioriteringskriterierne er et arbejdsdokument som 

ikke skulle deles i en videre kreds på nuværende tidspunkt. Den bredere høring vil ske som en del i den 

formelle høring af lovforslaget.  

 

Ad Status på arbejdet i hjortevildtgrupperne 
Der var en kort drøftelse af arbejdet i grupperne.  

 

Der var en kort drøftelse af enkelte problemer i enkelte grupper, men også en ros til de mange steder 

hvor arbejdet fungerer. Gruppen er enige om, at de gode eksempler med fordel kan fremhæves og 

udgøre en kilde til inspiration.  

 

Det blev besluttet, at der i stedet for årsmøde med deltagelse af alle de regionale hjortevildtgrupper 

afholdes et møde med formændene, næstformændene, Sekretærerne fra NST og NHG samt Jan 

Eriksen. Der blev opfordret til en hurtig mødeindkaldelse af hensyn til folks kalendere.  

 

Ad eventuelt  
Det blev aftalt, at der på næste møde i gruppen skal være en drøftelse af NHG's proces for 

bearbejdning af indstillinger fra de regionale hjortevildtgrupper vedrørende jagttider. Hensynet er, at 

yderligere understøtte en faglig funderet og rimelig proces for alle involverede parter.  

 


