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Regional hjortevildtgruppe – 23-8-2021

Valg af formand for den regionale hjortevildtsgruppe
Anders Jakobsen er enstemmigt blevet valgt til formand for gruppen, og Erling Christiansen træder
ind som næstformand i gruppen.

Nye jagttider
Hjortevildtgruppen på Fanø indstiller at bibeholde jagttiderne på kronvildt, men ønsker fuld jagttid på
dåvildt. Indstillingen sendes videre.
Indstilling af jagttider vil gælde for hele gruppens interesseområde, udover på Fanø.
Der var enighed om, at jagttiderne på kronkalv skulle starte 1. september, men mulighederne for
regulering ikke skulle gælde i september, da dette kan rode tingene sammen.
Der blev diskuteret om der skulle være arealkrav på kronhind, dette kunne der ikke opnås enighed om.
Der holdes fast i de hidtidige jagttider.
Der var enighed om, at der holdes fast i jagttiderne på kronspidshjort.
For kronhjort større end spidshjort blev der diskuteret, hvordan jagttiderne skulle være, hvis der kom
et arealkrav. Gruppens indstilling bygger på en forventning om, at der kommer et arealkrav, og i
kombination med dette, vil indstillingen være den 1. september til 15. december. Kommer der ikke et
arealkrav, vil gruppens indstilling være, at de nuværende jagttider fra den 1. september til den 15.
september og 16. oktober til den 15. december bibeholdes.
Der indstilles følgende jagttider på kronvildt:
Kronhjort større end spidshjort:
Med arealkrav 1. september til 15. december.
Uden arealkrav 1. september til 15. september og 16. oktober til 15. december.
Kronspidshjort: 1. september til 31. januar
Kronhind: 1. oktober til 31. januar
Kronkalv: 1. september til 31. januar
For dåhjort større end spidshjort blev der diskuteret, om jagttiderne skulle bibeholdes eller forlænges.
Overvejelserne gik på, om mængden af store hjorte fortsat ville stige, hvis man forlængede jagttiden
allerede nu, eller om man skulle vente en jagttidsperiode mere, inden man begynder at forlænge
jagttiden. Det blev besluttet, at fastholde jagttiderne for dåhjort større end spidshjort i en periode
mere.

Naturstyrelsen • Førstballevej 2 • Gjøddinggård • 7183 Randbøl
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 75 88 31 77 • CVR 33157274 • EAN 5798000860650 • tre@nst.dk • www.nst.dk

For at skabe bedre muligheder for forvaltning i bestanden af dåvildt, blev der snakket om jagttiden på
då. Her ønskes det, at jagttiden udvides fra 1. oktober til 31. januar.
Der indstilles følgende jagttider på dåvildt:
Dåhjort større end spidshjort: 1. december til 15. december.
Dåspidshjort: 1. december til 31. december
Då: 1. oktober til 31. januar
Dåkalv: 1. september til 31. januar

Skumrings- og dæmringsjagt.
Der har ikke været mulighed for skumringsjagt i gruppens område, og har derfor ikke erfaringer med
dette. Derfor blev der diskuteret, om dette skulle være en mulighed inden for gruppens
interesseområde, så der kunne skabes erfaringer her med.
Gruppen mener ikke, det ville skabe bedre muligheder for forvaltningen af det store klovbærende vildt,
og derfor indstilles der ikke skumrings- og dæmringsjagt.

Grænserne for de regionale hjortevildtsgrupper
Grænserne for de regionale hjortevildtgrupper bør laves på en mere hensigtsmæssig måde, så de f.eks.
følger kommune grænser. På samme måde bør områderne for lokale jagttider for kronvildt og dåvildt
sættes på en sådan måde, at der ikke er overlap imellem de forskellige regionale grupper, men de
enkelte grupper har hele forvaltningsområder.
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