
 

 

  

Referat af ekstraordinært møde i Hjortevildtgruppe Sydjylland  
 

Onsdag d. 20. februar 2018 kl. 17.30 – 19.30 

Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøldal 

 

Deltagere: Ole Holm (Danmarks Jægerforbund), Erling Christensen (Landbrug & 

Fødevarer), Knud Henrik Hansen (Dansk Skovforening), Alex Schou (Danmarks 

Naturfredningsforening), Jørn F. Andersen (Friluftsrådet) og Søren Bernth 

Johansen (NST Blåvandshuk)  

 

Referent: Søren Bernth Johansen (NST Blåvandshuk)  

 

Afbud: Benny Ølgod (Landbrug & Fødevarer + Dansk Skovforening), 

Simon Bo Sørensen (NST Trekantsområdet) og Karsten Lund-Platz 

(Naturstyrelsen Blåvandshuk). 

 

 

Mødet er ekstraordinært med ét punkt på dagsorden: 

 

 
1. Ny forvaltningsplan for dåvildt pr. 1. juli 2019  

Miljø- og fødevareministeren har offentliggjort en ny forvaltningsplan for 
dåvildt gældende fra 1. juli 2019 og de lokale hjortevildtgrupper har 
mulighed for at komme med eventuelle forslag til ændringer.  
 

 Velkomst ved Ole Holm 
Der informeres om baggrunden for afholdelse af dette ekstraordinære 
møde og ved mødets afholdelse var der stadig usikkerhed  
de lokale gruppers mulighed for at foreslå kortere jagttid på då og 
spidshjort, hvilket efterfølgende er blevet korrigeret og endeligt bekræftet 
fra Miljøstyrelsen.  
 

 Regional udvikling for dåvildtbestanden  
Med udgangspunkt i den nuværende jagttider for Sydjylland informerer 
Ole Holm om bestandens udvikling ud fra en analyse som er bygget på 
indberetninger af vildtudbytte, statistik fra schweissregistret samt data fra 
reguleringstilladelser. Gruppen drøftede Oles tilgang til 
bestandsvurderingen, der til trods for en del usikkerheder på 
datamaterialet, giver en god indikation af bestandsudviklingen samt et 
kvalificeret bud på bestandsstørrelsen, som vurderes at være i positiv 
vækst, men stadig med for få ældre hjorte (større end spidshjorte). Den 
positive bestandsudvikling skal dog tages med forbehold, idet de skiftende 
jagttider utvivlsomt vil/kan påvirke afskydningstallet fra år til år. 

 

 Målsætning og efterfølgende effekt af den seneste jagttidsændring  
Gruppen konkluderer hurtigt at der mangler tilstrækkeligt input og data til 
at kunne vurdere affekten af den seneste jagttidsændring på dåvildt 
(ikrafttræden 2018/19 sæsonen) og derfor bør man køre videre med de 
nuværende jagttider.  
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 Gruppens indstilling til de kommende regionale jagttider i Sydjylland 
Med udgangspunkt i den fremsendte forvaltningsplan ønsker gruppen 
fremover at fastholde de nuværende lokale jagttider, som er: 

 
o Hjorte ældre end spidshjorte: (14 dage)  01.12-15.12 
o Dåkalv:       (5 mdr.) 01.09-31.01 
o Då:       (2 mdr.) 01.12-31.01 
o Spidshjort:       (2 mdr.) 01.12-31.01 

 
 

 Yderligere anbefalinger fra gruppen 
o Ved fremtidige forvaltningsplaner bør man også inddrage 

mulighed arealkrav, kvoter og tværgående samarbejde, så der ikke 
kun diskuteres jagttider, men man forholder sig til samtlige 
parametre, som kan være medvirkende til at få en sund bestand i 
balance.  

o Fremtidige statistikker bør der ikke indeholde dyr fra 
hegn/dyrehaver, da disse ikke siger noget om bestandens 
udvikling. 

o Der opfordres til at man evaluerer og koordinerer fremtidige 
lokale jagttidsændringer, således at evt. ændringer for dåvildt og 
kronvildt sker på samme tid og gerne med min. 3 års perioder, 
hvorved man har en reel mulighed for at vurdere 
bestandsudviklingen i perioden.   

 
 

2. Eventuelt og næste møde  

 Karsten Lund-Platz holder forældreorlov i perioden 1/1 – 5/4 2019.  
 

 Næste ordinære møde afholdes d. 8. april 2019 kl. 17.30 med følgende  
dagsorden:  

 
o Evaluering af jagtsæsonen 2018-19  
o Forberedelse af årsrapport 2018 

 

  

 


