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AD 1: Godkendelse af referat fra seneste møde 
 
Ingen bemærkninger 
 
 
AD 2: Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden godkendt. Årsrapport behandles under pkt. 5. 
 
AD 3: Orientering om arbejdet i den Nationale hjortevildtgruppe 
 
Intet nyt at berette. 
 
AD4: Bestilling til de regionale hjortevildtgrupper. (forslag til lokale 
jagttider for kron- og dåvildt) 
 
I bestillingen til de regionale hjortevildtgrupper er præciseret at indstillingen skal 
indfri de målsætninger i hjortevildtforvaltningen, som et enigt vildtforvaltningsråd 
bakker op om. 
  
Hjortevildtgruppen er delte i indstilling af forslag til kortere jagttider end de generelle 
jagttider. 
JF ser gerne at det er de generelle jagttider (Ny model med arealkrav) der bliver 
gældende, for både kron- og dåvildt, således at effekten af arealkravet for jagt på 
større hjorte kan prøves af. Dog er JF for at de nugældende lokale jagttider for dåvildt 
i Tønder kommune fastholdes. Dvs. følgende jagttider. 
 
Kronvildt: 
Hjort (alle)   1. sept. til 31. jan. 
Kronhind og kalv  1. okt. til 31. jan.  
 
Dåvildt: 
Hjort (alle)   1. sept. til 31. jan. 
Då og kalv   1. okt. til 31. jan. 
 
Dåvildt: (Tønder kommune) 
Dåkalv   1. nov. til 31. december. 
Dåhjort, då   Ingen jagttid. 
 
 
Den øvrige hjortevildtgruppe er for en fastholdelse af de nuværende lokale jagttider, 
dog med en reduceret jagttid for kronspidshjort samt en øget jagttid for dåhjort større 
end spids. 
Gruppen finder, at mindre justeringer af jagttiderne sikre 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. 
Dvs. følgende lokale jagttider.     
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Kronvildt: (Området syd for motorvejen E20 i Jylland og øen Als) 
Kronhjort større end spidshjort 1. sept. til 15. sept. og 16. okt. til 31. dec. 
Kronhjort (spids)  1. okt. til 31. jan. 
Kronhind og kalv  1. okt. til 31. jan. 
(Kortere jagttid for kronhjort (Spids) for at opnå bredere grundlag for ønske om, at 
5% af forårsbestanden skal bestå af hjorte over 8 år).    
 
Kronvildt: (Øen Rømø) 
Kronvildt   Ingen jagt 
 
 
Dåvildt: (Tønder kommune) 
Dåkalv   1. nov. til 31. december. 
Dåhjort, då   Ingen jagttid. 
 
 
Dåvildt (Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner, samt de dele af Kolding, 
Vejen og Esbjerg kommuner, der ligger syd for motorvejen E20. 
 
Då, spidshjort og dåkalv  1. nov. til 31. dec. 
Dåhjort større end spidshjort 1. sept. til 15. sept. og 1. dec. til 31. dec. 
(Flere lokale ønsker om lidt længere jagttid på dåhjort større end spidshjorte) 
 
Fra MST vil gruppen modtage et særligt skema til indberetningen.  
Fra en privat person har gruppen modtaget et forslag til jagttider på dåhjort større 
end spidshjort. Forslaget er afgrænset til Aabenraa kommune, for den del der ligger 
vest for motorvej E45. 
 
 
AD 5: Tilbagemelding for tildelte opgaver. 
 
JF. oplyste at der er udarbejdet en rapport vedr. skrælleskader på Løvenholm på 
Djursland. Rapport mm vedhæftet.   
FP. Der er gang i arbejdet med indsamling af data vedr. hjortevildttælling/ 
bestandsstørrelsen. For næste sæson vil netværket være helt på plads. 
Omfanget af reguleringstilladelser for 2020/21 vender TIK tilbage med, samt 
afgangen af kron-dåvildt via vildtudbyttestatistikken. 
Mogens Dall havde indvilliget i at løfte arbejdet med de lokale ”årsmøder”, men er 
udtrådt af hjortevildtgruppen grundet formandsskifte i LandboSyd. JHN undersøger 
om den ny formand for Landbrug og Fødevarer, Henrik Jessen, ønsker at overtage 
opgaven efter MD.   
 
JHN arbejder videre med årsrapport 2020/21. Tidsfristen for rapporten er 1. juli. 
Rapporten vil blive rundsendt til gruppen medlemmer inden den sendes videre.   
 
 
AD 6: Den regionale gruppes hjemmeside 
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Der var følgende ideer til hjemmesiden. 
Info om hjortevildtgruppen, Gruppens opgaver, Afrapportering til 
vildtforvaltningsrådet, mødereferater, statistik - tællinger, oplysninger om nedlagt 
hjortevildt (den landsdækkende/kommuneniveau), offentlige møder. 
JHN arbejder videre hjemmesiden i tæt samarbejde med TIK. 
 
Link til Den nuværende hjemmeside  
 
AD 7: Eventuelt 
 
 
 
AD 8: Næste møde 
 
Næste møde afholdes d. 31. august kl. 14.00  
 
(NB. TIK holder ferie, så ny dat0 efter 29/8)   


