Referat fra møde på Eldrupgård mellem den regionale Hjortevildtgruppe og hjortelaugene
på Djursland den 4. februar 2016.

Tilstede:
Per Therkildsen (Formand) PT
Erik Skriver (Skovbrug) ES
Jens Christian Dahl (Land- og skovbrug)
Claus Fogh (Friluftsrådet)
Laurits Hougaard (Landbrug) LH
Fuglsø Mose

Jens Legarth (JL)

Norddjurs

Lars Keiser (LK)

Løvenholm og Fjelds

Mogens (MR)

Stubbesø

Ole Knudsen (OK)

Rougsø

Gunnar Jensen

Sandor H. Markus (ref.) SHM
Ikke til stede:
Poul Kroier (Danmarks Naturfredningsforening) PK
Dagsorden:

1.

Velkomst ved formand Per Therkildsen.

2.

Bordet rundt - kort nyt.

3.

De forskellige aktørs rolle i den fremtidige forvaltning.

4.

Input til afrapportering 2016:

5.

a.

Herunder vurdering af forårsbestanden af kron- og dåvildt

b.

Drøftelse af de forestående udfordringer

Evt.

Ad 1. Velkomst
Velkomst af Per Therkildsen. PT kunne fortælle at DN har meddelt at Gert Egebæk stopper i
Hjortevildtgruppen. Poul Kroier indtager pladsen som nyt medlem i den regionale hjortevildtgruppe.
Derudover præsenterede PT den seneste nyhed, fra Danmarks Jægerforbund, hvor DJ´s hovedbestyrelsen
nu anbefaler Vildtforvaltningsrådet, at processen forlænges, så der kan ske en grundigere dialog med alle
rådets organisationer.
Meddelelsen fra DJ gav anledning til at punktet 4b blev rykket frem og drøftet her. Der var blandt
mødedeltagerne en bred enighed om at en udsættelse og yderligere debat næppe ændrer situationen.
Forslaget fra den Nationale Hjortevildtgruppe, er et kompromis blandt de respektive parter. Den Regionale
Hjortevildtgruppe og Hjortelaugene på Djursland, accepterer på den baggrund forslaget, og mener ikke der
er behov for yderligere debat, – dets uagtet at kompromisset ikke er en kopi af forslaget fra
Djurslandsgruppen.
Såfremt Vildtforvaltningsrådet accepterer en yderligere udsættelse fra den Nationale Hjortevildtgruppe /
DJ, genfremsender den regionale hjortevildtgruppe det allerede vedtagne forslag fra Djursland.
Ad 2. Kort nyt
PT informerede om at Danmarks Jægerforbund har indkaldt formændene for de regionale grupper til møde
den 12. marts.
Dagsorden er endnu ikke udsendt; men de fremtidige opgaver for henholdsvis Regionen og Laugene vil helt
sikkert blive et punkt. Desuden vil den fremtidige kronvildtforvaltning – og den situation som DJ har bragt
sig selv i – ganske givet blive diskuteret.
Ad 3. Den fremtidige forvaltning
Formanden fra den nationale hjortevildtgruppe har den 29. januar 2016 udsendt en meddelelse til de
regionale hjortevildtgrupper herunder de lokale laug. Meddelelsen er i princip et genoptryk af de opgaver
DJ har lagt ud til regionsformændene. Meddelelsen er dog ved en fejl ikke kommet frem til PT, så emnet
blev ikke drøftet yderligere. Meddelelsen vedhæftes referatet.
Ad 4. Input til afrapportering 2016
a. Drøftelserne under punktet gik hovedsagligt på vurdering / opgørelse af bestandene af Kron – og
Dåvildt. Forskellige metoder blev drøftet, og der var enighed om at opfordre medlemmerne i
laugene, - og såvel udbrede budskabet til jægere i lokalområdet - til at benytte de nye
indberetningsmuligheder der er i vildtudbyttestatistikken. Jo bedre og mere præcise data, der
indtastes i vildtudbyttestatistikken jo bedre muligheder er der for vurdering af
bestandsstørrelserne.
MR gjorde opmærksom på at indberetningen via vildtudbyttestatistikken giver et billede af hvad jægerne
nedlægger og ikke et billede af den reelle kønssammensætning og alder.

Det blev besluttet at:
Til den regionale gruppes afrapportering - bedes de lokale laug komme med deres vurdering af bestandenes
størrelser for kronvildt og dåvildt, i og omkring de 9 områder der er indtegnet på vedhæftede kort over
Djursland. Deadline er den 15. marts.
b. Debatten under dette punkt gik mest på den seneste udvikling i den nationale hjortevildtgruppe og
Danmarks Jægerforbund udmelding. Der henvises til at følge med på hjemmesiderne:
a. http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/raadgivning-om-vildt/hjortevildtforvaltning/
b. http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/hjortevildt/

Ad 5. Evt.
JL informerede om, at han prøver at arrangere en vildtaften med Nordisk Bryghus Allingåbro og Allingåbro
slagtehus.
MR orienterede om vildtslagteriet i Ørsted. Desværre formidler ejeren af slagteriet ikke kødet til kommercielt salg;
men slagter udelukkende til dem, der leverer dyrene. Ejeren af slagteriet burde være mere opsøgende i opkøb og
videresalg.

SHM fremsender med referatet en lille status over antallet af reguleringsansøgninger:
Antallet af ansøgninger om regulering af kronvildt på Djursland for perioden 1. februar 2015 til 1. februar
2016
- 50 ansøgning i alt
- 35 tilladelser á 2 kalve per tilladelse (en stikprøve på åbning af 6 sager viser en 50% udnyttelse af
tilladelserne)
- 15 afslag (forkerte oplysninger, dobbelt ansøgninger, ikke relevant efter rådgivning mm.)
For dåvildtets vedkommende har der været én ansøgning, som der blev givet afslag på efter rådgivning.
SHM spurgte til hvorledes mødedeltagernes vurdering af råvildtets tilstand var i de enkelte områder. Der
var nogle steder tale om små dyr og en del med svælgbremser. Fra de fleste områder kan der heldigvis
berettes om pæne dyr – mht. vægt.

Sander Markus Hestbæk
Per Therkildsen

Hjortevildtforvaltningen til yderligere debat
Danmark Jægerforbunds hovedbestyrelse besluttede på et bestyrelsesmøde onsdag den 3. februar at indstille
til Vildtforvaltningsrådet, at der gives mere tid til at debattere den fremtidige model for
hjortevildtforvaltning med rådets organisationer og deres respektive baglande.
Efter de mange gode og konstruktive dialoger, der nu har været og fortsat er landet over på årsmøderne i
Jægerrådene, har DJ’s hovedbestyrelse konkluderet, at det er for tidligt, at DJ binder sig til en endelige
model.
De foreløbige tilbagemeldinger fra årsmøderne betyder, at Danmarks Jægerforbund ønsker yderligere debat
af:
Reel lokal indflydelse
Der ønskes en yderligere drøftelse af lokal indflydelse på fastlæggelse af jagttiderne herunder som minimum
tidspunktet for afholdelse af de seks ugers hjortejagt.
Det er formentlig ikke nok at arbejde med de regionale hjortevildtgruppers geografi, hvorfor der skal flere
nuancer på.
Arealbegrænsningen
Der ønskes en debat om arealbegrænsninger, og om de bør ses i sammenhæng med de lokale jagttider.
HB’s beslutning
Tilbagemeldingerne fra Jægerrådsmøderne betyder, at hovedbestyrelsen nu anbefaler Vildtforvaltningsrådet,
at processen forlænges, så der kan ske en grundigere dialog med alle rådets organisationer.
Jægerforbundet ser gerne, at Den Nationale Hjortevildtgruppe initierer, at der afholdes en række mødet
landet over med medlemmerne fra alle organisationer – især landbruget, skovbruget og Danmarks
Naturfredningsforening.
- Vi lytter til vores medlemmers udtrykte ønsker om yderligere dialog, og vi ser et stort behov for, at vi i den
sammenhæng får de andre organisationer med, fortæller Claus Lind Christensen, bestyrelsesformand for
Danmarks Jægerforbund, og fortsætter:
- Min opfattelse er, at alle organisationer i Vildtforvaltningsrådet er enige om, at der skal findes en model,
der gør, at de fælles mål for hjortevildtforvaltningen nås. Derfor anbefaler vi fra DJ’s side, at dialogen
fremover også sker på tværs af organisationerne.
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