Hjortevildtgruppe Region Sydjyllands indstilling til den Nationale
Hjortevildtgruppe august 2015
På et ekstraordinært møde hos Naturstyrelsen Blåvandshuk d. 20/7 kl. 19 – 21,30 blev følgende plan
udarbejdet af Hjortevildtgruppe Region Sydjylland.
Deltagere:
Erling Christensen (Landbrug & Fødevarer), Benny Ølgod (Dansk Skovforening/Landbrug & Fødevarer), Knud
Henrik Hansen (Dansk Skovforening), Claus Løth (Danmarks Naturfredningsforening), Jørn F. Andersen
(Friluftsrådet), Karsten Lund Platz (sekretær for gruppen).
Fraværende: Jens Grøn (Danmarks Jægerforbund).

Jagttider for kronvildt
Der skal fastsættes nye landsdækkende jagttider, som afkorter jagttiden på mellemhjorte og store hjorte,
således at der i januar måned kan arrangeres større trykjagter på hind og kalv.






Hinder: 1-10 til 31-1
Kalve: 1-9 til 31-1
Spidshjorte: 1-9 til 31-1
Mellemhjorte (større end spidshjort og t.o.m ulige 10’ender): 1-9 til 31-10
Store hjorte (lige 10’ender eller større): 1-9 til 31-12

Arealkrav og kvoter
Jagtlovgivningen skal ændres så det bliver et krav, at man råder over et sammenhængende areal af en vis
størrelse for at opnå ret til at nedlægge hjort på kvoter, som fordeles efter følgende model:
Areal
Minimum 25 ha.
Minimum 75 ha.
Minimum 125 ha.
Minimum 300 ha.
Minimum 500 ha.
Minimum 550 ha.
Minimum 600 ha.
Minimum 650 ha.

Kvote
1 hjort
2 hjorte
3 hjorte
4 hjorte
5 hjorte
6 hjorte
7 hjorte
8 hjorte

Når man råder over mere end 500 ha. sammenhængende areal forøges kvoten for hjort med 1 hjort pr. 50
ha. udover de 500 ha. Jagten på hinder og kalve pålægges ingen krav om areal begrænsninger, og vil derfor
fortsat kunne udøves på de mindre arealer som hidtil. Kvoten på hjort gælder alle hjorte inkl. spidshjorte.

Eksempel A: ”Den lille mands jagt”
Har man ikke adgang til de arealkrav, som det kræves for at nedlægge hjort, så er det tilladt at indgå
samarbejdsaftaler med naboejendomme, således at man i fælleskab opnår et sammenhængende areal af
tilstrækkelig størrelse. Hvis man forestiller sig, at 3 jæger går sammen for at opnå et sammen hængende

areal på 25 ha. vil de selv kunne aftale hvem af dem der må nedlægge ”drømmehjorten”. Denne model vil
medføre stor selv justits, idet man så sandsynligvis ikke får mulighed for at nedlægge hjort igen før de 2
øvrige har nedlagt deres hjort de efterfølgende år.
Eksempel B: ”Den store ejendom”
En lodsejer har 725 ha sammenhængende areal. Kvoten på hjort bliver så 5 + 1 hjort pr. 50 ha. når man har
mere end 500 ha. Hjortekvoten beregnes således: 5+((725 – 500)/50) = 9,5. Da man ikke kan skyde halve
dyr afrundes der altid ned til nærmeste hele tal, og kvoten bliver i dette tilfælde derfor på 9 hjorte.

Til trods for arealkrav og kvoter opfordres der stadig til samarbejde mellem lodsejere med henblik på at
sikre fælles mål for afskydningen af såvel hjorte som hinder og kalve. Det er vigtigt for gruppen, at det er
lodsejeren som repræsenterer en ejendom ved samarbejdet, med andre ejendomme og ikke jagtlejeren.

Markskader
For at mindske markskaderne i specifikke områder (her vil rapporten som er udarbejdet af Jysk
Landbrugsrådgivning være et perfekt værktøj, da det viser nøjagtig hvor problemerne er) gives de regionale
Hjortevildtgrupper bemyndigelse til at medvirke til arrangerer fællesjagter primært i januar måned.
Vildtkonsulenten kan give tilladelse til skumrings jagt.
Vildtkonsulenten kan give tilladelse til regulering af spidshjorte og smaldyr i maj og juni måned.
Andre forhold
Gruppen indstiller, at de nuværende regler for skydetårne og skydestiger fastholdes hvad angår reglerne for
konstruktion. Dog mener gruppen, at det bør tillades med tag på skydetårne.

