Til de regionale hjortegrupper

Fastsættelse af jagttider for kronvildt
Miljø- og fødevareministeren har før jul fastsat en model for forvaltning af
kronvildt for de kommende 3 år. Ministerens beslutning kan findes her. Med
henvisning til modellen fremsendes hermed bestilling af de regionale
hjortevildtgruppers ønsker til regionale jagttider for kronvildt.
Med henblik på at bekendtgørelsesændringen med nye jagttider kan træde i kraft
forventeligt den 1. juli 2017, skal indstillingen fra de regionale hjortevildtgrupper
leveres senest 6. marts 2017 kl. 12:00. Indstillinger som indsendes efter dette
tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.
Indstilling af jagttider
Udgangspunktet er de nationalt fastsatte jagttider. Med tanke på de geografiske
forskelle i kronvildtets spredning og bestandstætheder, gives der i modellen
mulighed for, at de regionale hjortevildtgrupper regionalt kan ønske
indskrænkninger af de nationale jagttider. Ændringer af de nationale jagttider
kræver en enstemmig indstilling og en faglig begrundelse. Der vil i den forbindelse
være fokus på, at de regionale jagttider medvirker til opfyldelse af målsætningerne
om flere ældre hjorte og begrænsning af skader på mark og i skov.
De regionale hjortevildtgrupper skal endvidere beslutte om de ønsker at gøre brug
af muligheden for yderligere 14 dages jagttid i perioden fra 1. september til 15.
oktober, og i givet fald placeringen af denne.
Der tages udgangspunkt i den nuværende geografiske opdeling af jagttiderne ved
ændring af jagttider. Kun hvis helt særlige forhold taler herfor kan der laves en ny
regional geografisk opdeling.
Forslag til lokale forsøg
For at understøtte lokale initiativer til forvaltning af kronvildt og ad den vej at
opnå øget viden om effekten af indsatser er der mulighed for at foreslå lokale
forsøg. Sådanne forsøg skal understøtte målsætningerne for forvaltningen af
kronvildt. Sammen med forslaget skal der udarbejdes en plan for evaluering, og et
økonomisk overslag på omkostninger til evalueringen. Evt. forsøg skal kunne
rummes indenfor den eksisterende lovgivning. Ved vurdering af forslagene vil der
blive lagt vægt på fagligt indhold, evalueringsplan og økonomi.
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