
Møde i Hjortevildtgruppen – Eldrupgaard den 11. jul i 2016 

Referat: 

Deltagere:       Laurits Hougaard, Sandor Hestbæk, Per Therkildsen og Erik Skriver. 

Fraværende:   Klaus Fogh, Poul Kroier og Jens Christian Dahl. 

 

1. Hjortevildtgruppe Djursland bakker op om forslaget til kronvildtforvaltning, som 
Vildtforvaltningsrådet har vedtaget med 8 stemmer for og en imod. 
Hjortevildtgruppe Djursland har valgt at følge forslaget uden forbehold - med 
begrundelse i at en adskillelse af jagt på han - og hundyr vil skabe fokus på at få 
nedlagt kalve og hundyr og dermed en vej til en mere ligelig kønslig fordeling. 
Desuden vil en reduktion af hundyrene formindske hele bestanden, hvilket vil være 
til gavn for land – og skovbruget. Holdningen i gruppen er: Lad os nu komme i gang 
- så vi kan komme videre i processen med bl.a. indberetning mm. 

2. Hjortevildtgruppen lægger op til et møde med Laugsformændene og formændene 
for Jægerrådet i Nord – og Syddjurs kommuner. Dagsorden:  
a. Orientering om Hjortevildtgruppe Djurslands opbakning til forslaget der ligger i                       
Vildtforvaltningsrådet.      
b. Status og drøftelse af model for indsamling af kæber fra kronhjort.  
c. Vurdering / opgørelse over bestanden af kron – og dåvildt.  
d. Afskydningsplaner som et muligt værktøj til forvaltning af kronvildtet.  
e. Kommunikation / involvering.  
Mødet berammes til den 22. august 2016 kl. 19 på Eldrupgaard. 

3. Medlemmernes mandat i forhold til baglandet i organisationerne blev berørt. 
Generelt ydes der fuld tillid fra de enkelte organisationer. 

4. Sandor orienterede om den fremtidige organisering af vildtforvaltningsopgaverne i 
forbindelse med deling af Naturstyrelsen i to styrelser. Styrelsen for vand – og 
naturforvaltning (SVANA) i KBH, vil arbejde med administrative opgaver hvad angår 
Jagt – og vildtforvaltningsloven og bl.a. være sekretariat for Vildtforvaltningsrådet. 
Naturstyrelsen fastholder vildtkonsulenterne og dermed arbejdet med jagtprøver, 
reguleringstilladelser mm. 

5. Folketinget har høring vedrørende forslaget til ny kronvildtforvaltning den 24. august 
2016. Per Therkildsen deltager i denne høring. 

6. Næste møde i Hjortevildtgruppen er den 11. oktober 2016 kl. 13 – 15 på 
Eldrupgaard. 
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