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Arter og Naturbeskyttelse 

Ref. ALARS 

Den 1. marts 2022 

 

  

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 1. marts 2022 
Sted: Fysisk møde Odense / Online Teams møde  
 

Dagsordenspunker  
 

 Siden sidst  

 Udkast til kommissorium for den Nationale Hjortevildtgruppe  

 Overordnet drøftelse af skumrings, og - dæmringsjagt.  

 Drøftelse af møde med formandskabet for de regionale grupper, sekretærer samt Jan Eriksen.  

 Kort orientering om jagten på Ovstrup hede med dispensation  

 Videre proces  

 Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde. 

Referat  
 

Ad Siden sidst 
Formanden bød velkommen og oplyste, at forventningen fortsat er at arealkrav, forsøg med 

hjortevildtforvaltningsområder samt nye jagttider for då- og kronvildt træder i kraft pr. 1. juli 2023.  

 

Formanden pointerede at det vil give kritik hvis ovenstående tidsplan afviges, herunder forventeligt 

særligt fra hjortevildtgruppe Bornholm og Himmerland, der har ytret et presserende behov for 

ændringer jagttiderne.  
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Der var en kort drøftelse vedrørende kronvildt på Fyn. Et lokalt jægerråd havde rettet henvendelse til 

den regionale hjortevildtgruppe med henblik på at fremme en etablering af kronvildt på Fyn. 

Hjortevildtgruppen Fyn har tilkendegivet at sådan udvikling ikke er ønskelig. Den nationale 

hjortevildtgrupper besluttede, at de ikke ville foretage sig yderligere.   

 

Der var en kort drøftelse uden nogen konklusioner relateret til den meget omtalte jagtulykke, der 

ulykkeligvis kostede en jæger livet. Der var enighed om at drage konstruktiv erfaring af ulykken, men 

også at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger et til strækkeligt oplyst grundlag der tillader 

konklusioner af nogen art.  

 

Der var en kort drøftelse vedrørende en oplevet stigning i anmeldelser af hjortevildt skudt / anskudt på 

foderpladsen. Der var bred enighed om at dette er både ulovligt og uetisk. Emnet vil blive genstand for 

yderligere fremtidige drøftelser.  

 

Ad Udkast til kommissorium for den Nationale Hjortevildtgruppe  
Efter enkelte rettelser og tilføjelser til det fremsendte udkast til kommissorium, blev gruppen enige om 

en version, der kan oversendes som mødematerialet til Vildtforvaltningsrådets marts møde. 

(Kommissoriet der var enighed om i gruppen fremgår af bilag 1).  

 

Ad Overordnet drøftelse af skumrings, og – dæmringsjagt 
Gruppen blev enige om, at der skal ske en yderligere høring af de regionale hjortevildtgrupper i forhold 
til deres oplevede erfaringer med brug af skumrings- og dæmringsjagt. På den baggrund får grupperne 
mulighed for at udtale sig om emnet i lyset af de erfaringer, der kan være indhøstet efter at DCE udgav 
sin rapport på området. Rapporten fra DCE pegede på en del problemer med skumrings- og 
dæmringsjagt. Med afsæt i rapporten fra DCE, opfølgende nye input fra de regionale 
hjortevildtgrupper samt en opfølgning drøftelse i den Nationale hjortevildtgruppe blev det besluttet at 
sekretariatet udarbejder en indstilling / mødepakke til vildtforvaltningsrådet, der herefter tager stilling 
i sagen. Eventuelle ændringer i skumrings- og dæmringsjagt kan tidligst træde i kraft pr. 1. juli 2023.  
 
Ad Drøftelse af møde med formandskabet for de regionale grupper, sekretærer samt Jan 
Eriksen 
Sekretæren påpegede, at der ikke med sikkerhed ligger en færdig tidsplan for arbejdet med 
henholdsvis lov og bekendtgørelser på området ultimo april. Gruppen var dog enige om behovet for et 
snarligt møde med formandskabet og sekretærerne for de regionale hjortevildtgrupper samt 
formanden for Vildtforvaltningsrådet. Hensynet var blandt andet at få feed back på det praktiske 
arbejde med det nye kommissorium, mv.  
 
Det blev på baggrund heraf besluttet;  

- at sekretariatet udsender forslag til mødedatoer ultimo april i gruppen.  
- at mødet skal afholdes en hverdag i tidsrummet kl. 13-17, så alle kan deltage uanset hjemstavn.  
- at mødet afholdes på Fyn, MST Odense eller lignende.  
- at mødet ikke udelukker, at der afholdes et ordinært årsmøde for alle medlemmerne i de 

regionale hjortevildtgrupper, hvis der vurderes at være et behov.  
- at det bør overvejes, at have et oplæg på dagen fra forskere eller andre relevante personer i 

forhold til vildtstatistik, herunder optælling af de levende bestande af hjortene.  
- at det næste møde i den Nationale hjortevildtgruppe holdes som en del af formødet til mødet 

med formandskaberne i de regionale hjortevildtgrupper ultimo april.  

 
Ad Kort orientering om jagten på Ovstrup hede med dispensation  
Der var en kort drøftelse af punktet uden beslutninger. 
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Ad Videre proces  
Som tidligere nævnt tilretter sekretariatet kommissoriet, der blev godkendt af gruppen på 
mødet, og videresender det til Vildtforvaltningsrådets sekretariat, så det kan drøftes på 
deres marts møde.   
  
Ad Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde 
Svend oplyste, at han forventer at Vildtforvaltningsrådet på deres junimøde vil tage en 
større drøftelse at jagtetik. En drøftelse der involverer, men som ikke forventes at blive 
afgrænset til hjortevildt.   
 
 

 

 

 


