Referat fra møde mellem den regionale Hjortevildtgruppe og hjortelaugene på
Djursland d. 3. februar 2015

Tilstede:
Per Therkildsen (Formand) PT
Poul Kroier (Danmarks Naturfredningsforening) PK
Erik Skriver (Skovbrug) ES
Laurits Hougaard (Landbrug) LH
Fuglsø Mose laug
Jens Legarth (JL)
Norddjurs
Jacob Skovmand (JS)
Preben lund (PL)
Løvenholm og Fjelds hjortelaug
Karsten Hansen (KH)
Jens Korning (JK)
Stubbesø
Ole Knudsen (OK)
Poul Andersen
Sandor H. Markus (ref.) SHM
Ikke til stede:
Gert Sørensen (DN)
Jens Christian Dahl (Land- og skovbrug)
Dagsorden:

1.

Kort præsentation – alle

2.

Grundlag for mødet ved formand Per Therkildsen

3.

Evaluering af fællesjagten den 3. januar 2015

4.

Input til afrapportering 2014
a. Herunder optælling af hjortevildtet

5.

Målsætning af hjortevildtforvaltning
a. Bestillingsopgave fra Vildtforvaltningsrådet og den nationale hjortevildtgruppe –
Per Therkildsen (formand)
i. Oplæg/tanker fra Danmarks Jægerforbund – Per Therkildsen
ii. Oplæg/tanker fra Naturfredningsforening – Poul Kroier og Gert Egebæk
iii. Oplæg/tanker fra Landbruget – Laurits Hougaard
iv. Oplæg/tanker fra Skovbruget – Erik Skriver
v. Input fra hjortelaugene
b. Drøftelse af de nye udfordringer

6.

Evt.

Ad 1.
Præsentation af deltagerne – og velkomst til Poul Kroier - nyt medlem i den regionale
hjortevildtgruppe.
Ad 2. Grundlag for mødet ved formand Per Therkildsen.
PT – mødet mellem laugene og den regionale hjortevildtgruppe skal bl.a. sikre at de forventninger
der er mellem laugene og gruppen indfries bl.a. videndeling og informationer generelt.
Hjortevildtgruppen ønsker laugenes input og bidrag, blandt andet til den årlige afrapportering. I
forhold til Vildtforvaltningsrådets krav om tiltag på hjortevildtforvaltningsområdet, forventes det
at laugene kommer med forslag til, hvilke midler der skal til, for at nå målene lokalt.

Ad 3. Evaluering af fællesjagten den 3. januar 2015
PT – det kendte resultat fra ”fællesjagten” er 10 hinder og en kalv. Næste år er dato for
fællesjagten, sat til den 9. januar 2016. Datoen er flyttet en uge for at undgå at ligge for tæt op ad
jagterne i juleferien og samtidigt overholde de etiske regler, så er der 3 uger til den 31/1.
Evalueringen gav en del drøftelse om emnerne: Formål med jagten, dialog på tværs skel,
organisering af hele dagen, område størrelse, manglende tilslutning fra kerneområderne – hvem
gør hvad. Det blev besluttet at:
Den regionale gruppe indkalder de enkelte laug til en drøftelse af hvorledes en fremtidig fællesjagt
kan arrangeres.

Ad 4. Input til afrapportering 2014
Drøftelserne under punktet gik bl.a. på hvorledes vi kan udarbejde en mere præcis vurdering /
opgørelse af bestandene -og laugenes kendskab til brud på de etiske regler, herunder udfodring
med jagt for øje.
Det blev besluttet at:
Den regionale gruppe indkalder laugene til møde for at udarbejde en fælles model til vurdering af
bestandenes størrelse.
Ad 5. Målsætning for hjorteforvaltningen
PT redegjorde for to af målene, udstedt af Vildtforvaltningsrådet. Særlig hvordan en mere ligelig
kønslig fordeling og en større andel af ældre hjorte skulle tolkes.
-

En mere ligelig kønslig fordeling betyder at bestanden skal bestå af mindst 40 % handyr og
gerne op til 50 %.
Bestanden af hjortevildt skal afspejle en naturlig bestand, som den vil se ud hvis den bliver
reguleret af rovdyr. Bestanden skal altså bestå af dyr i alle aldersklasser.
Den Nationale Hjortevildtgruppe har desuden besluttet at skader på land – og skovbrug
ikke må overstige det nuværende niveau (2014).

PK – referer til det rundsendte papir fra DN samt at målene fra VFR skal sandsynliggøres ellers
bliver det ikke muligt at præge situationen lokalt. Der skal altså komme konkrete forslag til at opnå
de opstillede mål.
PK – forslår en generel fredning af hjorte over spidshjorte i 3-4 års periode – den periode skal
bruges på at uddanne jægerne i praktisk hjorteforvaltning/bæredygtigt afskydning. Forslaget vil
kræve en lovændring.

LH – er enig med forslaget fra DN og oplægget fra PK. Målsætning fra VFR er klar og skal
afstedkomme tiltag, der muliggør et regulært landbrug - selv i plagede områder.
LH - referer til det rundsendte papir fra Landbruget og supplerer med et ønske om at den
fremtidige forvaltning af lokale hjortvildt bestande sker på en ligeværdig repræsentation af både
land- og skovbrug. Derudover mener LH, at man skal understøtte en holdnings bearbejdning
blandt jægerne, således at de skal gøre sig fortjent til at skyde handyr – eks. man skal skyde x-antal
hundyr før man kan/må skyde en hjort.
ES – skovforeningens holdning til VFR’s mål er at man vil bevarer den størst mulige handlefrihed.
ES fremsender de fremlagte noter med referatet.
JS – Norddjurslands hjortelaug foreslog uddannelse af jæger i hjorteforvaltning samt en revision af
jagtmetoder – eksempelvis bør det ikke være lovligt at afholde drivjagt på hjorte. Derudover skal
man kunne samle 250 ha, for at opnå retten til nedlægge en hjort – jagten på hinder og kalv er fri
som hidtil. Der skal etableres et indberetningssystem, så man kan skabe et overblik over hvad der
er skudt. Laugene kan stå for dette overblik. JS sender deres noter til referatet.
KH – Løvenholm-Fjeld hjortelaug referer til det foreliggende forslag, men pointere at der skal ny
vin på flaskerne – det dur ikke med frivilligheden mere. Lauget støtter lokal forvaltning, men det
skal have et lovmæssigt ophæng – ingen bør/skal stå alene med forvaltningen af en vildtart, der
krydser så mange skel.
OK – Stubbesø hjortelaug ønsker som udgangspunkt ingen forandring, da bestandene i
lokalområdet ikke er sammenlignelig med Norddjursland.
JL – Fuglsø Mose hjortelaug er enig med forslaget fra Løvenholm-Fjeld lauget, og der skal ske
noget nyt – der er behov for lovændringer, der kan understøtte målene fra VFR. Der er ingen tvivl
længere - frivillighedsprincippet står for fald.
Det besluttes at den regionale hjortevildtgruppe fremsender en tidsplan for udarbejdelse af og
indsendelse af input til den nationale hjortevildtgruppe.
Dette punkt har ikke længere relevans. PT er blevet orienteret om at den Nationale Hjortevildt
gruppe arbejder med en form for ”rammelov ”der betyder- at der i stor udstrækning skal forvaltes
lokalt. I praksis betyder det at de enkelte laug, med den forskellighed der er – skal sikre at
minimum 40 % af bestanden består af handyr og aldersfordelingen skal afspejle det der forefindes i
en naturlig bestand reguleret af rovdyr. De regionale grupper og laug skal sandsynligvis tildeles
rettigheder for at kunne indfri målene.

