
    Eldrupgaard den 11. oktober 2016 

 

Møde i Hjortevildtgruppe Djursland 

Deltagere: Jens, Erik, Klaus, Poul, Laurits og Per 

Fraværende: Sandor. 

 

1. Projekt ”Dyrenes Land” har den 26/9 været til behandling i Natur – teknik og 
miljøudvalget i Syddjurs kommune. Udvalget har taget projektet til efterretning og vil 
evt. støtte projektet med data og teknisk bistand. Djurslands Landboforening er 
kommet med kommentar til projektet, hvor det præciseres at der i forbindelse med 
en større udbredelse af kronvildtet også er risiko for skader på landbrugets 
afgrøder. Hjortevildtgruppe Djursland forholder sig afventende og vil observere om 
projektet får et videre forløb. 

2. Forslaget der ligger ved ministeren blev kort berørt. Det forlyder at hektarreglen er 
til diskussion; men ellers er der ikke nyt fra den front. Poul spurgte ind til, om vi når 
Vildtforvaltningsrådets mål, med det forslag der ligger ved ministeren. Det er et 
spørgsmål, der ikke entydigt kan besvares på kort sigt, og før der foreligger data fra 
bl.a. tandsnit. 

3. Vurdering af kron – og dåvildt bestandens størrelse. Her er det Hjortevildtgruppens 
holdning at det er en opgave, der bør ligge i Laugene.  Gruppen foreslår at 
Laugsformændene og evt. jægerrådsformændene i samarbejde, opretter et 
fintmasket netværk til de lodsejere, der har dyrene til at stå. Gruppen mener, det er 
vigtigt at der er en eller anden form for personlig kontakt til lodsejerne, for at få 
ejerskab. Et møde med Laugs – og jægerrådsformændene for nærmere diskussion 
af denne opgave arrangeres. Gruppen mente også en årlig tælling den 16/5 (i 
lighed med tællingen i Fuglsø Mose)skulle udbredes til hele Djursland – idet vi får 
en tendens som supplement til vurderingerne. 

4. Information til og inddragelse af Laugs – jægerrådsformændene. Som 
udgangspunkt tilgår alt skrifteligt materiale formændene. Gruppen var desuden 
enige om at formændene i stor udstrækning skulle inddrages i diverse opgaver. 

5. Afskydningsmodeller. Mange skovdistrikter med flere har beskrevet, hvad der inden 
for deres område må nedlægges af hinder / kalve og gamle / unge hjorte. Gruppen 
vil arrangere et inspirationsmøde. Oplægsholder kunne være Sandor Hestbæk, 
Mads Flinterup eller anden.  

6. Eventuelt. Laurits nævnte at landmænd der var plaget af afgrøde skader evt. kunne 
fravælge jagtlejeindtægt, mod at jægerne garanterer at holde dyrene væk fra 
afgrøderne. Poul havde fået en henvendelse (af etisk karakter) fra en lodsejer, der 
flere gange havde oplevet at der blev skudt til klovbærende vildt på en del af en 



nabo ejendom, der var meget smal (30 x 300 meter) og hver gang faldt vildtet 
udenfor ejendommen.       
Når ministeren har taget beslutning om forslaget fra Vildtforvaltningsrådet afholdes 
et kort møde i gruppen.                                                                                           
Mødedatoer for 2017 foreslås til:  
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