Møde i Hjortevildgruppe Djursland, Eldrupgård den 4. januar 2017

Referat :
Mødet i hjortevildtgruppen blev sat i stand som et ekstra møde pga. Miljøministerens
udmelding om ny kronvildtforvaltning op til Jul.

Dagsordenspunkter:

- 1. Miljøministerens pressemeddelelse om forvaltning af kronvildt den 20. dec. 2016.
- 2. Bestandsopgørelse – mht. input til årets afrapportering.

Ad. 1
Pressemeddelelsen om den fremtidige forvaltningsmodel fra ministeren blev drøftet, og det
meste af gruppen udtrykte ærgrelse over, at ministeren har valgt at gå udenom
Vildtforvaltningsrådets oplæg, især fravalget af arealkravet vagte ærgrelse; men når det er
sagt, ser gruppen positivt på at hjortevildtgrupperne forsat har indflydelse på den lokale
hjortevildtforvaltning.

Medlemmerne af gruppen udtrykte, hver især deres holdning og syn på ministerens model
og den efterfølgende drøftelse gjorde, at en enig hjortevildtgruppe har følgende ønsker til
hvorledes en lokal model for Djursland kunne se ud:
- Kronhjort større end spidshjort 1.okt. til 30. nov.
- Kronkalv og spidshjort 1. sep. til 31. jan.
Mulighed for jagttid en time før solopgang og en time efter solnedgang på kalve i
september, december og i januar.
- Kronhind 1. okt. til 31. jan.
Mulighed for jagttid en time før solopgang og en time efter solnedgang i december og
januar.
Ingen jagttid på kronvildt i februar måned.

- Drivjagt og trykjagt på kronvildt tilladt i perioden d. 16. okt. til 31. jan. Fra solopgang til
solnedgang.
Hjortevildtgruppen har altså valgt at:
- Bruge muligheden for lægge 14 dags ekstra jagttid på kronhjort i oktober, men forkorte
den med en måned ved at fravælge jagt i december.
- Fravælge jagten på kronkalv i februar, mod at få en forsøgsperiode hvor
jagtmulighederne udvides i den generelle jagttid – altså med mulighed for jagt en time før
solopgang og en time efter solnedgang i perioden september, december og januar.
Det er en enig hjortevildtgruppe, hvor alle medlemmer bakker op om ovenstående forslag
– det skal dog bemærkes at enkelte medlemmer ønsker at informere og evt. drøfte
forslaget med deres respektive organisationer. Desuden ønskes forslaget drøftet med
laugsformændene den 2. februar 2017.

Forsøget med længere skydetid er begrundet i at alle grundejere/jægere bør have de
samme rettigheder og de samme muligheder for at nedlægge kronvildt – ikke kun de som
ligger inde med en reguleringstilladelse. Skadeslidte landmænd har ligeledes muligheder
for at høste en del af det kronvildt, der fouragere på markerne uden at skulle igennem en
længere procedure med opstilling af vildtafværgemidler samt efterfølgende ansøgning om
reguleringstilladelse.

Hjortevildtgruppen ønsker så vidt muligt at adskille handyrsjagten fra det generelle behov
om at reducere kronvildt bestanden på Djursland – derfor den differencerne jagttid på
kønnene.

Ad 2.
Laugene opfordres i tråd med de seneste år at komme med forslag nye måder at vurdere
de lokale bestande af hhv. kronvildt og dåvildt. Målet er at opnå så valide vurderinger som
muligt.

Hjortevildtgruppen på Djursland har foreløbig følgende kommentar til et
høringssvar:

Gruppen finder det ærgerligt at den foreslåede arealbegrænsning er taget ud af den
nuværende forvaltningsmodel – gruppen havde gerne set en eller anden form for
arealbegrænsning på jagten af kronvildt/kronhjort ligesom gruppen også gerne havde set
en fastholdelse af en´ hjort per ejendom.
Gruppen finder det etisk betænkeligt at udvide den i forvejen lange jagttid på kronkalve
ind i februar måned.
Gruppen betragter forbuddet mod fodring udelukkende på lejede arealer som en fejl – skal
der være et forbud mod fodring bør det gælde alle arealer og evt. overtrædelse bør
sanktioneres og ikke bare være symbollovgivning.
Evt.
Der blev fremsat forslag om at arbejde for en model, hvor man som jæger ” her og nu” kan
få vurderet alderen på et nedlagt dyr via tandsnit f.eks. hos DCE eller jægerforbundet hvis
en af disse organisationer fik det rette udstyr til at udføre opgaven.
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