
 
 

Referat af møde i Hjortevildtgruppe Djursland 
 
Sted:  Rosenborg, Gl. Kirkevej 2, Marie Magdalene 
Dato: 5. december 2011 
Mødetid: kl. 14.00-17.00 
 
 
Til Stede: Lars Kejser, Danmarks Jægerforbund (formand) 
 Anders Hillerup, Dansk Skovforening 
 Laurits Hougaard, Landbrug og Fødevarer (fra kl. 15.00) 
 Kirsten Jul, Friluftsrådet 
 Sandor Hestbæk Markus, NST (referent) 
 
Afbud: Gert Egebæk, DN 
 
 
Dagsorden som fremsendt mail d. 4. december 
 
Kommentar til dagsorden: 
 
LK – spidshjortefredningen skal på dagorden 
 
• 1 Godkendelse af referat fra mødet d. 10 august 2011. 

Ingen kommentar. 
 
• 2 Siden sidst. 

LK – til orientering:  
 

• Der er årsmøde d. 2. maj og fællesekskursion d. 21-22. september for hjortevildtgrupperne. 
 

• Den afsatte pulje på 5 millioner på finansloven til problemer med kronvildt er med den nye 
regering trukket tilbage. 
 

• Der afholdes stadig trykjagt i september og oktober i området ved Emmedsbo – det er ikke i 
tråd med de jagtetiske regler – LK tager kontakt til vedkommende ved først kommende 
lejlighed. 
 

• På en forespørgsel fra Sostrup, om definition på en spidshjort, har Mads Flinterup fra DJ 
givet en version, som hjortevildtgruppen har noteret sig. 
 

• Fra vildtudbyttestatistikken er det oplyset, at der er nedlagt 680 dyr i Nord- og Syddjurs 
kommune. 

 
• KL – Præsenterede den nye etableret plan for nationalparken – samt hvorledes nationalpark 

bestyrelsen forholder sig til det store hjortevildt i området – der ikke nogen ønsker på nuværende 
tidspunkt for at gøre noget yderligere for at fremme hjortevildtet i området. 
 

• AH – informerede om sagen i Brunmosen – den blev drøftet i gruppen. 
 



• 3 Samarbejdet med laugene. 
KL – finder en dato, så den arbejdsgruppen kan mødes. 
 

• 4 Kæbeundersøgelse 
JKF er bedt om at medbringe budskabet om indsendelse af kæber i alle regi. 
Punktet drøftes yderligere når der ligger flere data. 
 

• 5 Fællesjagt 
Den 26. november blev der afholdt en fællesjagt – udbyttet står desværre ikke helt mål med indsatsen, 
men erfaringerne drøftes og hjortevildtgruppen støtter initiativet. Fællesjagten er helt klart en opgave for 
de lokale hjortelaug, der kan være med til at styrke samarbejdet mellem lodsejerne.  
Mulighederne for et fællesarrangement med en foredragsholder fra et af de steder, hvor man har haft 
god succes med fællesjagter. LK prøver at etablere kontakt. 
 

• 6 Reguleringstilladelser 
LH – der har været enkelte episoder, hvor tilladelserne ikke er faldet hurtig nok. Sagen drøftes og 
hjortevildtgruppen støtter op om en hurtig sagsbehandling. 
 

• 7 Spidshjorte fredningen 
Fredningen drøftes og det anbefales at den fortsættes i den næste periode. 
 

• 8 Evt. 
Næste møde omhandler afrapporteringen fra hjortevildtgruppen – der udsendes til kopi af rapporten til 
mødet. 
 
Næste møde: 
 
D. 9. februar kl. 14.00 – 17.00 afrapporteringsmøde. 

 
Det er efterfølgende oplyst, at Jens Christian Dahl fra Løvenholm Fonden er den nye fælles repræsentant for 
hhv. Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer i hjortevildtgruppen. 


