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Vejledning til udfyldelse af skema om regional jagttid og lokale forsøg
De regionale hjortevildtgrupper har mulighed for i enighed at indstille regionale jagttider og lokale
forsøg til den Nationale Hjortevildtgruppe.
Jagttider
Ved fastsættelse af regionale jagttider skal målsætningerne om flere ældre hjorte, bedre køns- og
aldersfordeling, færre skader på mark og i skov, bedre geografisk spredning, etisk jagtudøvelse og
bedre muligheder for at opleve kronvildt afspejles. Derfor skal indstilling af regionale jagttider følges
af en faglig begrundelse. Der lægges ikke op til at ændre på den nuværende geografiske opdeling af
jagttiderne. Ønsker den regionale hjortevildtgruppe alligevel afgrænsningen ændret, kræves en
grundig faglig begrundelse for behovet herfor. Ændringerne skal ske indenfor den nationale ramme,
dvs. jagttiden kan alene afkortes i forhold til de nationale jagttider.
Beslutningen om 14 dages brunstjagt indenfor perioden 1. september til 15. oktober, skal omfatte
samme geografiske område som øvrige jagttider.
Ved indstilling om, hvorvidt man ønsker at gøre brug af muligheden for brunstjagt, skal der redegøres
for, om der i gruppen har været enighed om indstillinger hertil. Baggrunden herfor er, at denne
ordning er ny. Derfor ønskes der et overblik over de forskellige synspunkter i forhold til de 14 dages
brunstjagt.
Lokale forsøg
Alle andre forvaltningstiltag end jagttider indenfor de 4 nationalt fastsatte kategorier (Hjort større end
spidshjort, kronkalv, hind og spidshjort) anses som lokale forsøg. Lokale forsøg skal have en geografisk
udstrækning, så de dækker et samlet forvaltningsområde for kronvildt, da man ellers ikke vil kunne
opnå den ønskede viden fra forsøget. Forsøg kan udstrækkes til at gælde for en hel region.
Der kan ikke på forhånd gives garanti for, at alle lokale forsøg kan gennemføres. Dels kan der ikke
gennemføres det samme lokale forsøg i alle regioner, dels vil den økonomiske ramme være begrænset.
Forsøgene vil blive vurderet individuelt i forhold til det faglige indhold, herunder om de adresserer
målsætningerne for forvaltningen af kronvildt, som angivet ovenfor under jagttider. Baserer den
regionale hjortevildtgruppe sin indstilling af lokale jagttider på en samtidig godkendelse af et lokalt
forsøg, skal gruppen også vedlægge en indstilling om jagttider forudsat det lokale forsøg ikke
godkendes.
Efter indstilling fra den regionale hjortevildtgruppe behandles indstillingen i den Nationale
Hjortevildtguppe den 10. marts og Vildtforvaltningsrådet den 15. marts, før den endeligt forelægges
ministeren.
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Når et forsøg er godkendt, skal det afklares, hvornår forsøget kan iværksættes. Før iværksættelse skal
der dog altid være klarhed over rammerne for økonomi og faglig evaluering af forsøget. Forsøg baseret
på frivillighed kan iværksættes fra jagtsæsonen 2017/18. Kræver et forsøg en ændring af en
bekendtgørelse, kan det ikke på forhånd garanteres, at forsøget kan træde i kraft til jagtsæsonen
2017/18. Det skal i disse tilfælde vurderes individuelt, om det er muligt at gennemføre den nødvendige
revision af bekendtgørelsen inden jagtsæsonen, eller om forsøget må udsættes til en nødvendig
ændring af bekendtgørelsen er sket, forventeligt i jagtsæsonen 2018/19. Indeholder forsøgene
elementer, som vil kræve lovændringer, kan forsøgene tidligst træde i kraft fra jagtsæsonen 2018/19.
Forslag til forsøg ledsages af en faglig beskrivelse af forsøget, herunder begrundelse for den
geografiske udstrækning. Der skal vedlægges en plan for evaluering af forsøget, som viser hvordan
effekten af forsøget søges dokumenteret. Gruppen skal give et overslag over de økonomiske
omkostninger ved forsøget. Her tænkes primært på udgifter til evaluering.
Har I spørgsmål til udfyldelsen af indstillingsskemaerne, er I naturligvis velkomne til at kontakte
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (fra 1. februar 2017 Miljøstyrelsen).
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