
 

Årsmøde mellem HVG Djursland og Laugsformændene 

 

Sted: Eldrupgård den 2. februar 2017 kl. 19 – 22.45 

 

Tilstede: 

Per Therkildsen (Formand) PT 

Erik Skriver (Skovbrug) ES 

Jens Christian Dahl (Land- og skovbrug) 

Claus Fogh (Friluftsrådet) 

Laurits Hougaard (Landbrug) LH 

Poul Kroier (Danmarks Naturfredningsforening) PK 

 

Fuglsø Mose    Jens Legarth (JL) 

Norddjurs  Lars Keiser (LK) 

Løvenholm og Fjelds  Karsten Hansen (KH) 

Stubbesø   Ole Knudsen (OK) 

Rougsø  Mogens Hvid (MH) 

Sandor H. Markus (ref.) SHM 

Ikke til stede: 

 

 

 

 



Dagsorden: 

1. Velkomst ved formand Per Therkildsen. 

2. Drøftelse af Regionens forslag til jagttider på kronvildt. 

3. Drøftelse af Regionens forsalg til lokalt forsøg med dæmrings – skumringsjagt på kalve i 

september og kronhind / kronkalv i december og januar. 

4. Input til Regionens afrapportering 2017, herunder vurdering af bestandene af Kron – og 

Dåvildt. 

5. Kæbeindsamlingen 2017 / 2018. 

6. Reguleringsansøgninger. 

7. Eventuelt. 

 

 

Ad 1. 

Velkomst af PT og indledning/oplæg til øvelsen, hvor man bordet rundt tilkendegiver ens 

foreløbige holdninger til HVG Djursland forslag. Forslaget stammer fra HVG Djursland, hvor de 

forskellige organisationer i gruppen er blevet enige om et udkast med baggrund i Miljøministerens 

udkast til forvaltning af kronvildt i Danmark de næste tre år. Forslaget ønskes debatteret med 

hjortelaugene. 

Ad 2 og 3. 

Dagsordenspunkterne 2 og 3 blev slået sammen og efter lange drøftelser, hvor der var mange 

synspunkter på banen var der enighed om følgende udmelding – se det bilag: ”SKEMA – regionalt 

forslag….02022017” 

Med enkelte ændringer bakkede alle hjortelaugene op om det udsendte forslaget fra HVG 

Djursland. Løvenholm og Fjelds kunne dog ikke tilslutte sig det fulde forslag om udvidet skydetid i 

dec. og jan., men ønsker på den anden side heller ikke at modsige sig forslaget. 

Ad 3. 

HVG Djursland skal have input om bestande af kron- og dåvildt fra hjortelaugene i starten af uge 

13. Hjortelaugene kontakter lodsejerne for at hører om status – gerne indenfor samme uge – på 

tværs af laugene. 

 

 



Ad 4. 

Der følges op på processen på næste møde (Tirsdag den 21. marts 13,30 – 15,30) 

Ad 5. 

Antallet af ansøgninger om regulering af kronvildt på Djursland for perioden 1. februar 2016 til 1. 

februar 2017 

- 77 ansøgning i alt 

 - 63 tilladelser á 2 kalve per tilladelse (en stikprøve på åbning af 10 sager viser en udnyttelse på 1,6 

dyr per tilladelserne – heraf var der to indberetninger uden nedlagte dyr) 

- 14 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. 

 

Bilag: Bemærkninger på kommentar til referatet: 

      Grenå den 9/3 
2017 
 
Kære Alle 
 
Tak for Jeres kommentarer til referatet fra vores møde den 2. februar 2017.  
Denne skrivelse kan evt. vedlægges referatet. 
Jeg forstår frustrationerne. 
 
Fremadrettet vil jeg sikre mig at medlemmerne i Regionen - inden næste revision af 
bekendtgørelsen om kronvildtforvaltning - har deltaget i møder med de lokale formænd for 
Laugene, Jægerrådsformændene og øvrige interessenter – det være repræsentanter fra 
Landbrug, Skovbrug, Land- & Skovbrug, Dansk Naturfredningsforening og Friluftrådet 
samt øvrige naturinteresserede. Dette for at sikre at medlemmerne i Regionen har fået 
input / inspiration, så beslutninger kan træffes på et bredt funderet grundlag. 
 
Af referatet skal det fremgå at det er en enig Region, der indstiller forslag til 
lokalforvaltning på Djursland. 
 
 Ifølge arbejdsdokumentet vi udfyldte på mødet den 2. februar - fremgår der 
meningsforskelle fra flere af Laugsformændene i forhold til regionens indstilling. 
 
Kæbeindsamlingen og organiseringen af denne i sæsonen 2017/2018 skal fremgå af 
punkt 5. Vi aftalte en senere drøftelse af opgaven. 



 
Vi aftalte et informationsmøde umiddelbart efter den 1/7 - arrangører var. Jens, Karsten, 
Ove og Per. 
 
Opgaven med at få skudt en større andel af specielt kalve og til dels også hinder, tror jeg 
på kan lykkes med den indstilling der ligger nu. 
Dette skal dog ikke afholde regionen fra at arbejde videre med at bryde gamle 
uoverensstemmelser ned og forsøge at etablere nabosamarbejde mellem kerneområderne 
og de tilstødende arealer. Regionen har forsøgt skriftlig dialog med en´ større lodsejer - 
her var der ikke respons. 
 
Vedr. forsøget med dæmrings - skumringsjagt har regionen i indstillingen forbeholdt sig ret 
til at komme med et andet forslag til forsøg, såfremt det nuværende forslag forkastes. 
 
Vi aftalte at Laugsformændene skulle tage kontakt til alle relevante lodsejere for at få så 
valid en vurdering af kron – og dåvildtbestanden som muligt. Info sendes til regionen 
senest fredag i uge 12. 
 
PS: 
 
Høringsfasen vedr. ministerens forslag til bekendtgørelse strækker sig over ugerne 13 - 
17. 
 
I denne uge offentliggøres de 12 regionernes indstillinger på Jægers hjemmeside - jeg 
sender til Karsten, så de kan lægges på hjortevildtdjursland.dk 
 
Knæk & Bræk 
        Per 
 

 


