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Ad. 1 Godkendt. 
Ad. 2 Hans orienterede om nationalgruppens arbejde:  

Dåvildt har været et væsentligt emne i gruppen.  
Gruppen var i vid udstrækning indstillet på at følge de regionale gruppers indstillinger. 
Men specielt spørgsmålet om arealbegrænsning i forhold til hjortejagt har givet anledning til 
diskussion. Jægerforbundet var, som den eneste, imod arealbegrænsninger. Skovforeningen var for ud 
fra en betragtning om at hvis man ligesom for kronvildt skulle frede mellemhjorte, stanghjorte og 
halvskufler, ville sidstnævnte give anledning til uendelige diskussioner. Arealbegrænsning vil i den 
sammenhæng være mere pragmatisk. 
 
Den nationale gruppe arbejder på et oplæg til nyt kommissorium for de regionale grupper. 
 

  
Ad. 3 Hans har deltaget i flere lokale møder. Han havde oplevet mange positive tilbagemeldinger, på 

møderne, vedr. den lokale kronvildtforvaltning. Specielt fredningen af mellemhjortene. 
 
De manglende muligheder for at følge effekten af de iværksatte tiltag, kalveregulering, dæmringsjagt,  
gav anledning til utilfredshed. 
 

Ad. 4 Dåvildt forvaltning 
Gruppen indstillede sidste forår: 
 

 Då og kalv: 

Dåspidshjort: 

Dåhjorte større end spidshjort: 

16.10-31.1 

16.10-31.1 

16.10-31.10 og 1.12 og 15.1 
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 Jagttidsændringerne er endnu ikke effektureret, og med forespørgslen fra Miliøstyrelsen i anledning af 
ministeren udmelding om kommende jagttider for dåvildt ville Hans gerne lægge op til at gruppen 
genovervejede om ”hjorte større end spidshjort” skulle afkortes med slut 31/12 i stedet for 15/1. 
Baggrunden var at januar dermed kunne være forbeholdt jagt på hundyr og kalve ligesom for 
kronvildtet. 
Der var forskellige synspunkter i gruppen, og derfor blev det oprindelige forslag fastholdt. 
  

Ad. 5 Der opleves ikke mange henvendelser om markskader.  
Sv. Erik mente at der ikke længere er de samme problemer som tidligere. Årsager kunne være hegning, 
kalveregulering og evt. effekt af jagtindsatsen. Der var en tendens til at rudlerne mere var 8 – 10 
stykker, mod tidligere fra 50 – flere hundrede. Der var fortsat et problem på velvandede og –gødskede 
marker. 
 
Fra skovbrugets side blev der meldt om massive skader! 
 

Ad. 6 Et opslag i vildtskaderegistret viser at der i 2018 er meddelt knap 80 tilladelser til regulering af 
kronvildt, og ca. 15 afslag. Når der ikke direkte kan trækkes præcise antal ud skyldes det at 
reguleringssystemet giver mulighed en opdeling efter postnumre. Men postnummerinddelingen er ikke 
sammenfaldende med hjortevildtregionernes grænser.  
Det er fortsat ikke muligt at lave et udtræk af i hvilket omfang tilladelserne er udnyttet. 
 

Ad. 7 Indsamling af oplysninger er i gang. Afrapporteringsfristen er endnu ikke fastlagt. 
 
Gruppen opfordrer til en fordeling på afskydningen stiler mod 1 hjort/ 1 hind/ 1 kalv  
 

Ad. 8 Hans oplyste at der er planlagt et offentligt møde om råvildt d. 25/3 kl. 19
00

 i Medborgerhuset i 
Silkeborg. Alle er velkomne. 
 

Ad. 9 Næste møde: blev ikke fastlagt.  
Jagttiderne for kronvildt står til revision. Der var en udbredt holdning i gruppen om at de nuværende  
 

Ad. 10 Evt:  
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