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 Dagsorden 
 1. Godkendelse af referat 
 2. Orientering om arbejdet i den nationale hjortevildtgruppe. 
 3. Status på krondyr/jægerrådsmøderne holdt i vinterhalvåret. 
 4. Hvad gør vi nu? 

Indsender vores forslag igen med nye begrundelser hvorfor? 
 5. Markskader 
 6. Regulering 
 7. Afrapportering 2015(sæson 2015/16):  

1.Hvad er der skudt? 
2.Krondyr/dådyr bestande  
3.Afskydning kommende sæson 

 8. Evt. Kron- /dåvildtmøde forår 2016? Forslag til foredragsholder? 
 9. Næste møde 
 10. Evt.  

 
   
   

Ad. 1 Godkendt 
Ad. 2 Hans orienterede om samarbejdet med jægerrådsformænd fra Vestjylland, Djursland og Sydvestjylland 

(+MJY) som resulterede i et fælles forslag. Den Nationale Hjortevildtgruppe(DNH) spillede imidlertid ud 
med et alternativt, landsdækkende, forslag i efteråret. 
Det har affødt 150-200 telefonhenvendelser og 50-60 mails.  
DNH skulle have lavet en indstilling til Vildtforvaltningsrådet(VFR) d. 15/12, men den er udskudt. 
 
DNH er blødt lidt op og har accepteret at Thy beholder sin gl. jagttid. Øvrige hjv-grupper får selv 
mulighed for at placere de 6 uger hjortejagt. 
 
Hans var ærgerlig over at det fælles forslag ikke fik en chance. 
 
Svend Erik og John gjorde opmærksom på problemet med kødværdi/-kvalitet i brunsten set i forhold til 
brunstjagt. Begge skeptiske over for jagttid på hjorte i brunsten.  

  
Ad. 3 I Jægerrådene er der en tendens til at de med mange krondyr er utilfredse, mens de med få eller ingen 

er positive. Der har været en ”grov” tone i debatten. 
Landbruget er også splittet. De der har markskader og de der ikke har. 
 

Ad. 4 I forhold til hvordan hjv-gruppen reagerer på de nationale forslag foreslår Hans at vi genfremsætter det 
tidligere forslag. DNH skal indstille 15/3.  

 
Niels Peter tvivler på lydhørhed ved at genfremsætte, og foreslår  

  
 
John udtrykker ønske om konsensus i gruppen.  

Hjort 1/9 – 15/9 + 1/11 – 15/12 
Spidshjort følger hind fra 16/10. 
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 Gruppen afventer indstilling fra DNH. Evt. et nyt møde når forslag foreligger. 
 

Ad. 5 Billedet med markskader er uændret. Der er stadig ejendomme som er hårdt ramte. Muligheden for 
reguleringstilladelse tager en del af brodden i klagerne. 
 

Ad. 6 Der er en svagt stigende tendens i antallet af tilladelser, indberetninger mangler i en del tilfælde. Noget 
af problemet bunder måske i en systemfejl, idet en del tilladelser er registreret som ”automatisk lukket 
uden indberetning” 
 

Ad. 7 Der er en tendens til at det er vanskeligere at indhente oplysninger om nedlagt kron- og dåvildt. Det er i 
hvert fald blevet tungere i form af, at der skal rykkes mere, og at svar ikke altid modtages. Billedet er 
det samme fra jægerrådsformændene. 
Det aftaltes at Hans forsøger en omgang mere med jægerrådsformændende og Steen prøver igen med 
de ejendomme/laug som ikke har svaret. 
 

Ad. 8 Der var enighed om at et evt. offentligt møde skulle afvente at et endeligt forslag/en beslutning 
foreligger. Som mulige paneldeltagere blev der peget på Anders Hillerup og Henrik Berthelsen. 
 

Ad. 9 Næste møde blev ikke fastlagt. 
 

Ad. 10 Ingen punkter under evt. 
Ad 12  

Ad. 13  

Ad. 14  
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