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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 Håkanson, DN m.fl.   

 Anders Larsen, Miljøstyrelsen, sekretær  
 
Afbud: Ingen   
 
Tid: Tirsdag den 2. november 2021  
Sted: Online Zoom møde  
 

Dagsordenspunker  
1. Drøftelse af status med det aflyste lovforslag.  VFR har sendt henvendelse til ministeren. 

2. Henvendelse fra Buller Jelsgaard til Jan Eriksen og NHG om fodringsforbud. 

3. Henvendelse fra Jack Hansen til Jan Eriksen og NHG om råvildtforvaltning. 

4. Drøftelse af holdningen til enige/splittede indstillinger fra DRH. 

5. Orientering om møde Jan Eriksen og jeg skal have med DCE den 4/11 om mulige konkrete 

forskningstiltag for fremtidig forvaltning af hjortevildt. 

6. Eventuelt. 

 

Referat  

Ad Drøftelse af status med det aflyste lovforslag.  VFR har sendt henvendelse til ministeren 
Mødedeltagerne noterede sig med skuffelse, at lovforslaget blev udskudt. Deltagerne noterede sig 

samtidigt, at lovforslaget alene er udskudt og ikke aflyst. Gruppen havde en længere drøftelse om 

videre proces, herunder hvordan man bedst muligt kunne understøtte de regionale hjortevildtgrupper 

i deres vigtige arbejde. Hjortevildtgrupperne Bornholm og Himmerland var genstand for en særlig 

drøftelse, idet de havde rettet direkte henvendelse til NHG.  

 

Konklusionerne blev,  
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- At det videre arbejde med hjorteforvaltningen afventer en klar udmelding fra Ministeren 

indeholdende en tidsplan for det videre arbejde. NHG fandt grundlæggende, at dette var den 

mindst dårlige vej ud af den nuværende situation.  

- At Sekretæren understreger / videreformidler budskabet til departementet om at en tidsplan 

for det videre arbejde er af hastende karakter, ikke mindst i lyset af den usikkerhed som 

situationen har skabt i de regionale hjortevildtgrupper og for deltagerne i de kommende 

forsøgsområder.     

 

Ad Henvendelse fra Buller Jelsgaard til Jan Eriksen og NHG om fodringsforbud 
Punktet afventer en senere substansdrøftelse, idet et fodringsforbund ikke var dagsordenssat på 

nuværende tidspunkt.  

 

Ad Henvendelse fra Jack Hansen til Jan Eriksen og NHG om råvildtforvaltning 
Punktet afventer en senere substansdrøftelse, idet emnet ikke var dagsordenssat. Drøftelser om dette 

emne, afventer svar på den bestilling som sendes til DCE efter afsluttet høring i VFR.   

 

Ad Drøftelse af holdningen til enige/splittede indstillinger fra DRH 
Der var en kort principiel drøftelse af indstillinger fra de Regionale Hjortevildtgrupper, herunder 

særligt om en enig indstilling fra en regional gruppe altid skal indstilles 1:1 til Vildtforvaltningsrådet. 

På den ene side ønskede gruppen at understøtte de lokale initiativer fuld ud. På den anden side 

ønskede gruppen ikke, at en enig lokal gruppe skal kunne indstille hvad som helst på eget initiativ. 

F.eks. vil en enig indstilling fra de regionale grupper om jagt på hjortevildtet året rundt ikke blive 

accepteret.  

 

Konklusionerne blev;  

- De Regionale Hjortevildtgrupper skal understøttes i deres kreativitet og forslag til løsninger, 

men egentlige indstillinger til behandling i Vildtforvaltningsrådet kræver et mandat fra 

Vildtforvaltningsrådet. F.eks. kan en grupperne ikke forvente, at Vildtforvaltningsrådet tager 

en drøftelse op om forårsjagt på kronkalve i et område, uanset om hele den regionale 

hjortevildtgruppe er enig heri.  

- Enige indstillinger fra de regionale hjortevildtgrupper med afsæt i et mandat fra 

vildtforvaltningsrådet indstilles som udgangspunkt direkte uden ændringer til 

Vildtforvaltningsrådet. De regionale repræsentanter i grupperne kan fortsat ikke indstille 

noget, der er i klar modstrid med mandatet fra deres egen hovedorganisation. Ændring i NHG 

af en indstilling fra en regional gruppe bør være en absolut undtagelse, og en ændring i NHG 

kræver enighed blandt medlemmer i NHG. 

- Ved forsøg i den regionale forvaltning (herunder fx med jagttider) kan der i højere grad gøres 

brug af "Solnedgangsklausuler". Hensynet er, at undgå fastlåste situationer, hvor 

enkeltpersoner kan nedlægge veto mod at tilbagevende til "normalen".     

 

 

Ad Orientering om møde Jan Eriksen og jeg skal have med DCE den 4/11 om mulige 
konkrete forskningstiltag for fremtidig forvaltning af hjortevildt 
Svend Bichel orienterede kort om et kommende møde med DCE, hvor både han og Jan Eriksen 

deltager. Mødet forventes, at munde ud i nogle forslag til videre proces til understøttelse af et bedre 

datagrundlag i hjorteforvaltningen.   
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Ad Eventuelt 
Der var en kort drøftelse af næste møde i NHG samt dertil et møde mellem NHG, Jan Eriksen, 

sekretærerne for de regionale hjortevildtgrupper og formandskabet for samme. I forhold til 

sidstnævnte var der på den ene side var der et ønske om at afholde et møde for at informere og 

understøtte de regionale hjortevildtgrupper i deres proces. På den anden side ønskede man ikke at 

afholde et møde uden en klar melding fra ministeren om videre proces, idet dette kunne opfattes som 

tidsspilde.  

 

Konklusionerne blev;  

- Næste møde i NHG indkaldes, når ministeren har udmeldt en tidsplan for det videre arbejde 

med hjortevildtet.  

- Der indkaldes til et møde med formandskabet for de regionale grupper m.fl., i lyset af 

tidsplanen fra ministeren.  

- Sekretæren for gruppen orienterer departementet om, at en snarlig tidsplan for det videre 

arbejde bør prioriteres højt.  

 

Under dette punkt aftales det endvidere, at de uopfordrede forslag til forsøgsområder for 

hjortevildtforvaltningsområderne sendes i en samlet pakke til NHG.  

 

 

 

 


