
Referat fra møde mellem den regionale Hjortevildtgr uppe og hjortelaugene på 
Djursland d. 6. september 2016 

 

Tilstede: 

Erik Skriver (Skovbrug) ES 

Jens Christian Dahl (Land- og skovbrug) JCD 

Claus Fogh (Friluftsrådet) CF 

Laurits Hougaard (Landbrug) LH 

Poul Kroier (Danmarks Naturfredningsforening) PK 

Sandor H. Markus (ref.) SHM 

Fuglsø Mose laug 

 Jens Legarth (JL) 

Norddjurs 

 Lars Keiser (LK) 

Løvenholm og Fjelds hjortelaug 

 Karsten Hansen (KH) 

Stubbesø 

  Ole Knudsen (OK) 

Rougsø Poul Andersen 

Jægerrådsformænd 

Poul Arne Nielsen 

Ove Dam Hedegaard 

Ikke til stede: 

Per Therkildsen (Formand) PT 

 



Dagsorden:  

1. Orientering om Hjortevildtgruppe Djurslands opbakning til forslaget, der ligger i Vildtforvaltningsrådet. 

2. Status og drøftelse af model for indsamling af kæber fra kronhjort.  

3. Vurdering / opgørelse over bestanden af kron – og dåvildt.  

4. Afskydningsplaner som et muligt værktøj til forvaltning af kronvildtet.  

5. Kommunikation / involvering. 

6. Evt. 

Ad 1. Orientering 

JCD orienterede på mødet om den regionale hjortevildtsgruppes (DRH) holdning til Den Nationale 

Hjortevildtsgruppes (DNH) indstilling til ministeren. 

Vi bakker op om indstillingen, på trods af der ikke er fuld enighed i gruppen om hele indholdet. Vi mener, at 

der er flere positive tiltag end negative, og det er vigtigt, vi kommer videre i processen. Det der taler for 

tilslutningen - er at i der første omgang tale om en 2 års periode, og efter denne periode sker der en 

vurdering af effekten. 

DRH er positiv overfor muligheden for at man regionalt kan påvirke de lokale jagttider. 

Informationsniveauet og samarbejdet mellem Laugene og DRH blev drøftet. JCD – mødet her i dag var en 

del af tanken at sætte flere ord på DRH’ s opbakning til indstillingen. JCD redegjorde yderligere for den 

kompleksitet, der er i gruppen – at der er repræsentanter fra forskellige organisationer, som hver især har 

deres mandat. 

Drøftelsen ledte frem til at emnet omkring informationsniveauet og samarbejdet mellem DRH og laugene 

tages op som et dagsordens punkt på et kommende møde i DRH. 

Ad 2. Status for kæbeindsamling. 

Danmarks Jægerforbund har sat sig for at følge udviklingen via indsamlingen af kæber, dvs.: Der skal 

indsamles kæber ind fra hjorte! – Disse sendes som udgangspunkt til DJ på Kalø. Løvenholm Laug har sendt 

information ud til medlemmerne – informationen ligger på hjemmesiden, og kan hentes af alle, også de 

andre laug. Der opfordres til at laugene hver især, aftaler et eller flere indsamlingssteder. Der linkes til DJ’s 

hjemmeside, hvor formularen kan hentes. 

Per Therkildsen skal foranledige, at der kommer en skrivelse i de lokale blade omkring kæbeindsamlingen. 

Ad 3. Bestandsvurderinger 

Bestandsopgørelser blev drøftet. 

 Vurdering af bestandene kan f.eks. gøres ved at kigge på tendenser i udviklingen i eksempelvis: 

- Antallet af trafik drab. 

- Vildtudbytte 

- Antallet af ansøgte og udstedte reguleringsansøgning- og tilladelser. 



Koordineret optællinger/observationer eksempelvis den 16. maj, og gennem en årrække - kunne også være 

en mulighed – a la. DOF’s punkttællinger. 

Tæt kontakt til de lodsejere der har dyrene til at stå – for at få de helt lokale vurderinger. Altså et udbygget 

netværk lokalt. 

Det aftales at DRH forsøger at finde en linje og melder ud hvorledes en bestandsopgørelse bør ske på tværs 

af laugene i regionen. 

Ad 4. Afskydningsplaner 

Afskydningsplan: DRH vil gerne i talesætte dette emne, så dette jægerhåndværk bliver taget op og 

debatteret med laugene. ES redegjorde for hvordan flere ejendomme planlægger afskydninger af deres 

bestande, og har brugt det i flere år, som et led i deres forvaltning. DRH ønsker, at laugene begynder at 

drøfte og italesætte dette nødvendige håndværk. 

Emnet afskydningsplan og modeller tages op som et dagsordens punkt på et kommende møde i DRH og 

senere igen med laugene. 

Ad 5. Kommunikation og involvering 

Emnet blev drøftet, og der kunne godt ønskes en lidt klarere udmelding fra DRH om retninger, holdninger 

og beslutninger i deres kommunikation til laugene – det forsøges efterkommet. 

Laugene bør dele og genbruge deres informationer laugene imellem. 

Ad. 6 Evt. 

- Når lovgivningen fra ministeren ligger fast tager DRH punktet op og drøfter hvorledes information 

kommer bredt ud. 

- Der bør formuleres en skrivelse, så information om kæbeindsamlingen kommer i lokal avisen. 

- Niels Kanstrups projekt blev drøftet, og der er generelt en forundring over, hvor lidt man rundt 

omkring har hørt til projektet; men der var som udgangspunkt opbakning til ideen bag tankerne. 

- Afsætning af vildtkød blev drøftet – jægerrådsrepræsentanterne vil videregive informationen til 

deres netværk. Der opfordres til at bruge og tage kontakt til vildtslageren i Allingåbro. 

Referent 

SHM 


