
 
 
Referat af møde i Hjortevildtgruppe Djursland 
 
Sted:  Rosenborg, Gl. Kirkevej 2, Marie Magdalene 
Dato: 03 FEB 2011  
 
Til Stede: Lars Kejser, Danmarks Jægerforbund (formand) 
 Anders Hillerup, Dansk Skovforening 
 Laurits Hougaard, Landbrug og Fødevarer 
 Claus Hefting, Landbrug og Fødevarer/Dansk Skovforening 
 Kirsten Jul, Friluftsrådet (ref) 
 
Afbud: Sandor Hestbæk Markus, NST  
 Gert Egebæk, DN 
 
Mødetid kl. 13.30-17.00 
  
Dagsorden som fremsendt jf. punktopstilling.  
 
 
Lars bød velkommen. 
 
• 1 Godkendelse af referat.  
Der er indkommet en del rettelser. Laurits har indsendt rettelser vedr. skadesprincipper v/halgvejr. Anders har rettelser 
i forhold til udsagn om ændring af jagttider – citat max ændring til en halv til en time før/efter sol plus arealkrav, hvis 
han skulle gå ind for forslaget.  Referatet godkendt med rettelser. 
 
 
• 2 Siden sidst -- Hvordan er sæsonen gået---status og indtryk fra alle.  
Anders: Gruppens pressemeddelse har været et virkelig godt fremstød. Han har fået positive meldinger flere steder fra. 
Kronvildtjagt ændret til afskydning af flere hinder/kalve.  
Lars: Ikke de store ændringer. 
Claus: Det er ikke lykkedes at ændre jagtmønsteret endnu, afskydning som vanligt i forhold til antal, køn og alder. 

 Laurits: Et enkelt tilfælde af trafiksskadet dyr.  
 
 
Krybskytteri ved Ryomgård.  

Anders: Der har været et enkelt tilfælde af krybskytteri. Tilfældet er politianmeldt. 
 
 
Kæbeindlevering.  

Vi skal endnu engang opfordre til at kæberne sendes ind. Frist 15 feb 2011 kan trækkes lidt. Lars meddelte, at vi kan se 
allerede nu, at det er større hjorte, der skydes. 
 
 
             Nyt fra laugene. Fællesjagt Fuglsø Mose 22/1  
Fællesjagt udskudt i januar. Tilmelding på omkring 50. Fældes afholdelse var en succes set i forhold til flere små jagter. 
Der blev afskudt to kalve og en hind. Aftalt at afholde lign. fællesjagt til næste år.  
 
Generelt bør vi og laugene kunne nå det mål at afskyde tilvæksten for at holde bestandsstørrelserne på et bæredygtigt 
niveau. 
Smag Djursland tiltag er undervejs. Der forhandles med slagtere og købmænd. 
 



 
            Fest Stenvad Mosebrug 5/2  
Lars berettede om festens program og menu. Tilmeldt 117, hvilket er fint i forhold til målet på 120. Der parteres et dyr, 
som sættes til auktion. 
 
            Samarbejde og målsætning med laugene.  
Lars har modtaget opfordring fra laugsformænd til mere samarbejde, hvilket gruppen tog til efterretning. Der har været 
nogle tilfælde af skadeskudte dyr. Vi bør fx opfordre til altid at bruge eftersøgning i forb. m. skadet vildt og aftale 
fælles tiltag med laugene i forb. m. etiske regler, eksempelvis tiltag år for år. Anders vil gerne i samarbejde med Sandor 
udarbejde et udkast til retningslinjer. Udkast fremlægges på næste møde. 
 
 
           Hjemmeside. Hjortevildtdjursland.  
Lars meddelte, at hjemmesiden er blevet tilrettet efter klage over brug af fotos uden tilladelse. Hjemmesiden er desuden 
blevet nemmere at redigere i.  
 
           Grønt Forum Mads Flinterup og Lars Kejser 3/3  
Lars og Mads Flinterup er blevet inviteret til at deltage med et oplæg hos Grønt Forum, Norddjurs. 
 
Lars meddelte, at der er kommet ny jagttidsbekendtgørelse. Den gælder for tre år ad gangen. Bemærk særlige ændringer 
vedr. kalveskydning samt tryk- og drivjagt. Vi skal til næste års rapport drøfte evt. ønsker om ændringer, så disse kan 
komme med i behandlingstiden på et år før næste udgivelse. 
 
 
• 3 Drøftelse af Landbrugets forslag samt rapport fra Løvenholm- Fjeld og omegns hjortevildtlaugs      

markskadeundersøgelse.  
Laurits synes ikke der er nyt – argumenterne for og imod forbliver de samme. 
 
Lars synes der er sat mange tiltag igang for at få tilvæksten afskudt. Lars syntes ikke vi skal foretage os noget forhastet 
i forhold til skydetider. 
 
Laurits er utilfreds med den manglende opbakning til landbruget. Lars mente, at jagtlejen fuldt ud kompenserer for 
skader samt at ejendommene stiger i værdi ved tilstedeværelse af krondyr. 
Kirsten: Friluftsrådet er imod en generel ændring af jagttider, men støtter op om forsigtigt ekstra jagttryk og en form 
for erstatningsmodel jf. principperne ved skader pga. haglvejr. Kirsten foreslog en stående reguleringstilladelse til 
landmænd med ”sorte pletter”, hvis noget sådant er muligt.  
 
Claus advarede imod at få vestjyske tilstande, dvs. at vi skal se på en løsning før næste jagttidsbekendtgørelse. Dog 
mener Løwenholm ikke at en ændring af jagttider er den rigtige idé. Claus opfordrede til at vildtkonsulenten gør brug 
af enkelttilladelser til regulering ved afgrødeskader. 
 
Anders står ved sin betingede, positive holdning fra sidste møde. Anders syntes dog ikke, at den ubestridelige 
argumentation for en generel ændring er i orden. 
 
Laurits og Lars diskuterede de forskellige argumenter for og imod.  
Laurits er ikke ude efter erstatning. Laurits vil gerne se et forsøg med fx et års tilladelse på udvidet skydetid til 
betrængte landmænd.  
 
Anders: Det er svært at finde nye argumenter for og imod. Konklusionen må være, at det er svært at finde flertal for 
landbrugets forslag om generel ændring af jagttider. 
 
Andre mulige tiltag 
Gruppen er enig om, at den vedr. regulering/forsøg bør komme med en anbefaling, som NST vildtkonsulenter kan 
agere efter, ud over de værktøjer, de i forvejen har.  
 
Anders, Lars og Laurits diskuterede muligheden for udvidelse af kalvejagt i februar kontra september. Alle var imod 
februarjagt på hinder. Claus anbefalede, at vi nåede en endelig konklusion.  



 
Gruppen nåede til enighed om flg. konklusion: 
Laurits vil efter en formidabel kamp for landbrugsforslaget være fodslæbende tilfreds med et resultat, der hedder en 
halv time før/efter sol kalvejagt i februar som forsøgsordning. Gruppen betinger dog, at forslaget kan godkendes af 
Gert DN, som ikke var til stede. 
 
Landbrugets forslag om skumringsjagt halvanden time før og efter sol henvises til de gældende regler om regulering af 
hjortevildt i områder, hvor kronvildt gør væsentlige skader på afgrøder jf. ”Bekendtgørelse om vildtskader”. 
 
 
• 4 Afrapportering 2010--- 2011 
Lars ville sikre sig, at alle har fået skemaet for 2011 tilsendt. Claus og Gert har ikke modtaget skemaet – Lars udsender 
igen. Rapportering skal forberedes til næste møde. 
 
 
• 5 Punktet fodring, som blev udskudt fra sidste møde. 
Lars har kørt enkelte ensilageballer ud denne vinter for at spare skader på rapsmarker. 
Anders mente ikke at man dyreetisk korrekt kan udfodre. Dog kan man legalt fodre, hvis det gøres i hele fodersæsonen, 
dvs. indtil medio april, betinget af, at det er en supplering til naturligt forekommende fødevalg, som er sparsom sidst på 
vinteren og ikke en tillokkende mængde foder. Fodersuppleringen bør væsentligst være fx hø/raphø. Claus er enig i 
brugen af naturligt forekommende afgrøder. Claus advarer dog mod tiltrækning af dyr, altså problemstillingen omkring 
forskydninger i bestande, som kan skyldes fodring. 
 
Gruppen diskuterede de forskellige aspekter af problemstillingerne. 
 
 
Næste møde. 15-16-17 marts er foreslået. Gruppen bedes melde tilbage inden for få dage ang. dato. 
(Husk mail lige obs ang dato til Gert og Sandor). 
 
 
  


