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AD 1: Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referat senest fremsendt af Klaus Sloth d. 7. juli efter tilpasning jf. indkomne 
kommentarer. Der har ikke været yderligere bemærkninger til referatet. Referatet er 
godkendt.  
 
AD 2: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
AD 3: Orientering om arbejdet i den Nationale hjortevildtgruppe samt 
møder i øvrigt  
Intet nyt fra den Nationale gruppe.  
 
Jægerforbundet har afholdt et møde ved Gram (Gram storskov), hvor Flemming Post 
deltog. Flemming orienterede gruppen om mødets væsentligste punkter.  
 
AD4: Hjortevildtgruppens arbejdsopgaver 
Der har ikke været fremdrift i arbejdsopgaverne siden sidst. Henrik Jessen har 
påtaget sig opgaven, som ansvarlig for afholdelse af lokale temadage/møder. Henrik 
går i tænkeboksen og kommer med forslag til emner og indhold for afholdelse af 
lokale møder, herunder lokaliteter og tidspunkt for afholdelse af møderne.  
 
AD 5: Indstilling af jagttider for hjortevildt 
Indstillingen blev drøftet på gruppens møde d. 21. juni 2021. Det fremgår af referatet 
fra mødet, at gruppen er delt med hensyn til indstilling af lokale jagttider.  
 
Siden mødets afholdelse har sekretæren for den Nationale hjortevildtgruppe 
fremsendt det lovede indberetningsskema. Sekretæren for den Nationale gruppe har 
meddelt, at der fortsat kan indstilles jagttid for kronkalv i september måned, hvilket 
ikke fremgik af den oprindelige bestilling. Gruppens indstilling er korrigeret herefter.  
 
De regionale hjortevildtgrupper bedes konkret; 
1) ”Indstille forslag til nye jagttider til den Nationale Hjortevildtgruppe 
senest 1. september 2021”. 
Gruppen er delt med hensyn til indstilling af lokale jagttider for dåvildt og kronvildt.  
Hjortevildtgruppen er delte i indstilling af forslag til kortere jagttider end de 
Nationale jagttider.  
 
Kronvildt område 8 (Jesper Fink, fællesrep. for L&F+Dansk 
skovforening)  
Jesper Fink (Fællesrep. for L&F og Dansk skovforening) ser gerne, at det er de 
Nationale jagttider (Ny model med arealkrav) der bliver gældende for kronvildt, 
således at effekten af arealkravet for jagt på større hjorte kan prøves af. Dvs. følgende 
jagttider:  
 

Kronhjort større end spidshjort:   1. sep. - 31. jan. 
Kronspidshjort:    1. sep. - 31. jan. 
Kronhind:    1. okt. - 31. jan. 
Kronkalv:    1. sep. - 31. jan. 



 
 

3 

Kronvildt område 8 (øvrige medlemmer i gruppen)  
Den øvrige del af hjortevildtgruppen er for en fastholdelse de nuværende lokale 
jagttider, dog med en reduceret jagttid for kronspidshjort. 
 
Gruppen finder, at mindre justeringer af jagttiderne sikrer en bedre opfyldelse af 
vildtforvaltningsrådets målsætninger. Det er også gruppens vurdering, at indførelse 
af arealbegrænsninger, ikke er argument for ændringer af de lokale jagttider i 
bestræbelserne for opfyldelse af VF’s målsætninger. Den øvrige gruppe ønsker 
følgende lokale jagttider: 
   

Kronhjort større end spidshjort:   1. sep. - 15. sep. & 16. okt. - 31. dec. 
Kronspidshjort:     1. okt. - 31. jan.  
Kronhind:     1. okt. - 31. jan.  
Kronkalv:    1. sep. - 31. jan  

 
Kortere jagttid for kronspidshjort ønskes for at opnå bredere grundlag for ønske om, 
at 5% af forårsbestanden skal bestå af hjorte over 8+ år.   
 
Kronvildt på Rømø 
Gruppen er enige om, at der fortsat ikke skal være jagttid på kronvildt på øen Rømø.  
 
Dåvildt i område 18 (Jesper Fink, fællesrep. for L&F+Dansk 
skovforening) 
Jesper Fink (Fællesrep. for L&F og Dansk skovforening) ser gerne, at det er de 
Nationale jagttider (Ny model med arealkrav) der bliver gældende for dåvildt, 
således at effekten af arealkravet for jagt på større hjorte kan prøves af. Dvs. følgende 
jagttider:  
 

Dåhjort større end spidshjort:   1. sep. - 31. jan 
Dåspidshjort:    1. sep. - 31. jan 
Då:     1. okt. - 31. jan  
Dåkalv:     1. sep. - 31. jan 
 

Dåvildt i område 18 (øvrige medlemmer i gruppen)  
Den øvrige del af hjortevildtgruppen er for en fastholdelse af de nuværende lokale 
jagttider, dog med en øget jagttid for dåhjort større end spids. 
 
Gruppen finder, at mindre justeringer af jagttiderne sikrer en bedre opfyldelse af 
vildtforvaltningsrådets målsætninger. Det er også gruppens vurdering, at indførelse 
af arealbegrænsninger, ikke er argument for ændringer af de lokale jagttider i 
bestræbelserne for opfyldelse af VF’s målsætninger. Den øvrige gruppe ønsker 
følgende lokale jagttider: 
   

Dåhjort større end spidshjort:   1. sep. - 15. sep. & 1. dec. - 31. dec. 
Dåspidshjort:    1. nov. - 31. jan. 
Då:     1. nov. - 31. jan. 
Dåkalv:     1. nov. - 31. jan. 
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Dåvildt i område 17 (Tønder/Esbjerg) 
Gruppen er enige om at fortsætte den nuværende jagttid på dåkalv.  
 

 
2) ”Udarbejde en indstilling vedrørende fortsat brug af skumrings- og 
dæmringsjagt, senest 1. september” 
 
Skumringsjagt har hidtil ikke været benyttet i gruppens område. Skumringsjagt blev 
drøftet som redskab blandt gruppens medlemmer.  
 
Henrik foreslog skumrings/dæmringsjagt i januar måned. En udvidelse af skydetiden 
vil kunne være et værktøj til at reducere bestanden, med henblik på at minimere 
markskader.  
 
3) ”Overveje om der er basis for forsøg med 
hjortevildtforvaltningsområder, deadline herfor udmeldes senere”. 
 
Der har været meldinger om enkelte områder, som har vist interesse for forslaget om 
hjorteforvaltningsområder. Gruppen afventer nærmere bestilling fra den Nationale 
Hjortevildtgruppe.  
 
AD 6: Årsrapporter 
Der udsendes et udkast til en årsrapport til gruppens godkendelse.  
 
AD 7: Den regionale gruppes hjemmeside 
Grundet barsel og ferieafholdelse har det ikke været muligt, at opdatere gruppens 
hjemmeside. Thomas vil forsøge at sætte dette i værk snarest, såfremt det kan 
indpasses i den øvrige opgaveløsning.  
 
AD 8: Fastsættelse af afskydning på statens arealer 
Thomas orienterede om Naturstyrelsen vadehavets afskydning.  
 
Afskydningen på de dele af Naturstyrelsens arealer, der udlejes til jagt, fastsættes i 
jagtlejekontrakterne for de enkelte arealer. Kontrakterne udbydes for femårige 
perioder med mulighed for forlængelse i yderligere fem år, såfremt begge parter 
ønsker det. Afskydningskvoterne fastsættes i udbudsmaterialet og danner baggrund 
for de indkomne bud. Forøgelse af afskydningskvoten kan resulteret i, at arealet skal i 
en ny udbudsrunde, da værdien af jagtlejemålet herved kan ændre sig – dette er 
Naturstyrelsen forpligtet til. Dog kan kvoten hæves til en vis grad, fx med baggrund i 
markskader på omkringliggende arealer. Dette er fx sket ved Kogsbøl mose, hvor der 
er konstateret markskader flere år i træk. Kvoten hæves på hinder og kalve.  
 
Afskydningen på de dele af arealerne, hvor NST selv afvikler jagterne (primært 
regalejagt), sker efter dialog med de lokale hjortelaug med skelen til 
hjortevildtgruppens årsrapporter. I de senere år har Naturstyrelsen både modtaget 
henvendelse om, at der skydes alt for meget og samtidigt at der skydes alt for lidt. 
Naturstyrelsen ser dette som udtryk for, at afskydningen er nogenlunde passende.  
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Naturstyrelsen Vadehavet afskyder årligt cirka 50-65 stk. kronvildt på enhedens 
arealer.  
 
AD 9: Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
 
AD 10: Næste møde 
Tirsdag d. 16. november kl. 14.00 hos Naturstyrelsen Vadehavet på Skovridervej 3, 
6510 Gram.  
 
 


