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Rosenborg 19. august 2010 

 
Til stede: 

Formand:   Lars Keiser (LK) 
Dansk Landbrug:   Laurits Hougaard (LH) 
Friluftsrådet:   Kirsten Jul (KJ) 
Danmarks Naturfredningsforening:  Gert Egebæk Sørensen (GES) 
Dansk Skovforening:   Anders Hillerup (AH),  
Dansk Forening/Dansk Landbrug:  Claus Hefting (CH) 
Sekretær for gruppen:  Sandor H. Markus (SHM) 
 
 

Ad dagordenspunkt : 
 

1. Godkendelse af referat: 
 
Referatet fra sidste møde blev godkendt på arbejdsmødet i marts, hvor afrapporteringen til den 
nationale hjortvildtgruppe blev lavet.  
 

2. Siden sidst: 
 
LK : Velkommen til Anders J. Hillerup, der er den nye repræsentant for Skovforeningen i 
Hjortevildtgruppen Djursland, og tak for vi måtte bruge mødelokalet på Rosenborg. 
 
Fremmødet til debatmødet i Ryomgård d. 11. maj var desværre ikke så stort som ønsket, 
Udmeldingerne fra de forskellige debattører blev drøftet. 
 

3. Kæbeundersøgelsen – orientering:  
 
LK  præsenterede den seneste rapports resultater: Der kan findes enkelte store hjorte på Djursland. 
Information om undersøgelse arbejdes der videre med – der skal således udarbejdes en film, der 
viser hvorledes en kæbe tages ud. Udover det vil kæbeindsamlingen blive nævnt på 
generalforsamlingerne i de forskellige hjortelaug samt der vil blive udsendt en pressemeddelelse 
om kæbeindsamlingen. CH opfordrede til at lodsejerne bliver mindet om, at jagtlejere også bør 
indsende kæberne. 
 

4. Hjortevildt i nationalparken – drøftelse:  
 
GES ønskede at hjortevildtgruppen drøftede dets holdning til kronvildt i Nationalpark Mols Bjerge. 
KJ fremlagde Friluftsrådets udkast til forslag vedr. indvandring af krondyr til NP Mols Bjerge og 
argumenterede for det. 
Hele gruppen er positiv overfor udbredelse af kronvildt til hele gruppens arbejdsområde – her 
under også arealerne i Nationalparken Mols Bjerge – det er ligefrem et af gruppens hovedopgaver. 
 
Drøftelserne afstedkom følgende udmelding: 
En enig gruppe mener, at kronvildtet skal være velkomment i Nationalpark Mols Bjerge. Habitaten 
er til stede, men arealerne er meget åbne og velbesøgt af publikum. Et af krondyrenes nuværende 
hovedkrav til leversteder i Danmark er forstyrrelsesfri områder, hvor de kan opholde sig i 
dagtimerne. Gruppen mener, at kronvildtet over tid - gennem tilpasning til forholdene - vil indfinde 
sig i området. 
 

5. Oprettelse af hjortelaug – status:  
 
LK  der er nu oprettet 4 hjortelaug i gruppens arbejdsområde: 
 

o Fuglsømose med Jens Legart som formand 
o Norddjurs med Per Therkildsen som formand 
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o Løvenholm og Fjeld med Karsten Hansen som formand 
o Stubbesø med Poul Quist Rasmussen som formand 

 
Tilbageværende områder, der med fordel kunne etablere hjortelaug kan nævnes Mols Bjerge, 
Skaføgård og Rosenborg. Essensen af laugenes arbejde er at skabe dialog mellem lodsejerne om 
forvaltningen af hjortevildtet. 
 

6. Markskader – drøftelse:  
 
LH fremlage en beregning fra landboforeningen, der viser et lavere dækningsbidrag hos et 
landbrug, der er begrænset i sine driftsmuligheder pga. en tæt bestand af kronvildt. Det lavere 
dækningsbidrag fremkommer pga. mindre optimalt sædskifte. Jagtudlejning kan ikke opveje dette. 
LH – hjortevildtgruppen har eksisteret i 5 år nu, men der er ikke gjort noget aktivt fra gruppens side 
endnu for at mindske tilvæksten af kronvildt i områderne, hvor bestanden er stor nok. Derfor 
fremlægger landbruget et forslag til, hvorledes de plagede landmænd selv får en mulighed for at 
mindske bestanden i lokalområdet. Forslaget går på at åbne for jagten før solopgang og efter 
solnedgang. 
 
Forslaget drøftes og de foreløbige udmeldinger er: 
 
GES – DN giver grønt lys for nedbringelse af bestanden af kronvildt i hårdt plaget områder. 
Forslaget fra landbruget bakkes op, men bør måske holdes på ejendomsniveau. 
 
KJ – Friluftsrådet  har stor forståelse for markskadeproblematikken hos landmændene. Rådet er 
ikke tilhængere af den generelle mulighed i forslaget, men muligvis på ejendomsniveau. 
Friluftsrådet Østjylland kan tilslutte sig særlige reguleringstilladelser med indbygget kvoteordning i 
forståelse for hårdt ramte kerneområder. 
 
 
AJH – Skovforeningen  og CH – skov og landbrug finder forslaget interessant, men vil drøfte 
forslaget yderligere. Muligheden for jagt udenfor dagtimerne bør afstedkomme andre 
begrænsninger i jagten for at undgå uheldige episoder, såsom voldsomt jagttryk på små 
ejendomme. 
 
Gruppen er enig i, at formålet med forslaget er, at afbøde skaderne på ejendomme, der ligger i 
stærkt belastede områder. Pga. det sene tidspunkt afsluttes drøftelsen og det besluttes at drøfte 
forslaget videre på næste møde. 
 

7. Afskydning – drøftelse: 
 
LK  – en hurtig gennem gang af punktet, hvor gruppen blev enig i at anbefale en højere afskydning 
af krondyr i de områder, hvor bestanden er stærkest, såsom Fuglsømose, Fjeld og Emmedsbo 
området. Afskydningen bør hovedsageligt ligge på hinder, og i kerneområderne bør afskydning af 
ligge på 50 % voksne hundyr, 25 % kalve og 25 % hjorte således at tilvæksten stabiliseres eller 
ligefrem sænkes. Hvad angår hjorte bør der hovedsageligt skydes fra den dårlige ende, dvs. hjorte 
med svag krop og dårlig gevir opsætning bør skydes først. 
 

8. Evt.:  
Tilmelding til fælles turen til Lolland – SHM klarer den samlede tilmelding. 

 
Næste møde er d. 18. november 2010. 


