
Fællesmøde mellem Laug – Jægerråd – HVG den 9. feb. 2022 

 

Sted: Løvenholm kl. 19 – 22. 
 
Deltagere: 
Per Therkildsen (Jægerforbundet) Næstformand 
Michael Iuel (Skovbrug)  
Jens Christian Dahl (Land- og skovbrug) Formand 
Laurits Hougaard (Landbrug)  
Poul Kroier (Danmarks Naturfredningsforening)  
Sandor Hestbæk (Naturstyrelsen) 
 
Poul Arne (Jægerråd Syddjurs) 
Hans Ole frederiksen (Jægerråd Norddjurs) 
Mogens Hvid (Rougsø hjortelaug) 
Karsten Hansen (Løvenholm , Fjeld & omegns  hjortelaug) 
Jens Legarth ( Fuglsømose kronvildtlaug) 
 
Afbud - Aksel Kær (Stubbesø hjortelaug) 
Afbud - Lars Keiser ( Norddjurs hjortelaug) 
Afbud - Claus Fogh (Friluftsrådet) 
 

 
Dagsorden: 

1. Velkomst  

2. Status på lovarbejde, indstillinger og reguleringstilladelser (Sandor) 

1. Ingen meldinger om noget forestående lovarbejde, så der er ikke meget at berette om. 

2. Status på reguleringstilladelser kron- og dåvildt i 2021. Der er modtaget 81 ansøgninger fra 

NST Kronjylland’s område. Det er resulteret i 15 afslag og 61 tilladelser de resterende sag er 

lukket uden afgørelse. 

1. På Djursland er der meddelt 52 tilladelser til regulering af kronvildt og 1 til dåvildt 

(postnr. 8400 – 8586) 

2. Det er primært kalve der er meddelt tilladelse til. 

3. Laugenes punkter til drøftelse 

 Status på den netop afsluttet sæson (bordet rundt) 
o KH – der blev i starten af sæsonen set færre dyr end tidligere, men i slutning af sæsonen var 

det som at dyrene var tilbage på tidligere niveau. Summen af nedlagte dyr lader også til at 
være det samme som tidligere måske lidt flere end sidste sæson. 

o KH – lauget har hjulpet med til arrangere bevægelsesjagten d. 22. januar. Der vil blive gjort 
et nyt forsøgt igen den kommende sæson. 
 

o JL – det ligner en standard sæson – der er skudt nogenlunde det de samme antal dyr som 
de forrige sæsoner. Der har været meldinger om meget store rudler. 

o JL – Kommunen har på opfordring sat advarselsskilte om risiko for påkørsel af hjortevildt – 
det var en hurtig reaktion fra kommunen = positivt. 

o JL – Der er landmænd i området, der begynder at sætte permanent hegn op for at beskytte 
afgrøderne. 
 

o MH- der observeres en del større hjorte i området. 



o MH fast større bestand af kronvildt på skydeterrænet 
 

o PA – fra Aksel, der har været en stor spredning i dyrene og der ses rigtig mange krondyr i 
Stubbe Sø-området. 
 

o LK – dåvildt bestanden udvikler sig godt – der sker en markant stigning lige pt. Kronvildtet 
opleves som en stabil bestand. 
 

o HOF – jægerrådet det lader til, at der er flere jægere, der skyder deres første stykker 
kronvildt. Det skal nok ses som en spredning i bestandene. 

o Der er desværre stadig forlydender om, at der skydes rigtig mange flere hjorte i forhold til 
hinder og kalve. 
 

JCD – sørg for at få samlet data ind fra lokalområderne, så vi kan levere data, hvis der bliver 
behov for det. KH – vil prøve at indsamle under alle omstændigheder – inkl. optælling af 
hjorte.  

4. Kommissorie og retningslinjer for Hjortevildtgrupperne – Synspunkter fra Formændene vedr. 

indhold. 

1. KH – hvordan fungere organiseringen/strukturen pt. hvad er fokusområderne lige nu for 

HVG? 

Hvordan vil HVG løfte opgaven med eksempelvis de 5% af alle krondyr skal være hjorte 

over 8 år? HVL vil gerne hjælpe HVG med at komme videre med opgaven. 

Spørgsmålene blev drøftet og HVG vil tage punktet op på de kommende møder om hvilke 

virkemidler kan der sættes i værk?  

 

2. PT – DJ er i gang med at udarbejde grundlaget for indsamling af data, der kan tegne et 

billede af en reel bestandsvurdering. 

Etiske regler skal være mere i fokus, herunder opstilling af skydestiger, skydetårne og 

fodring. 

 

5. Fastlæggelse af årshjul – de næste møder er: 

1. 6. april kl. 15-17 

2. 15. juni kl. 15-17 

3. 10. august kl. 10- 12 

 

6. Forslag 

1. MJ – der er måske grund til bekymring for sundheden i bestandene af kronvildtet. Der bør 

holdes mere øje med udviklingen. Med 1000 dyr i en stor rudel – der er noget større risiko 

for at der bestanden kan stresse hinanden og evt. smitte hinanden. Emnet er vigtigt og der 

bør holdes øje med sundheden på en eller anden måde. 

7. Eventuelt 

1. LH – Der er afholdt et lodsejermøde – med lodsejer rundt om Løvenholm. Med henblik på at 

drøfte og evt. sætte egne forvaltningsregler op – uden behov for lovgivningen. Det er et 

forsøg på at etablere et samforvaltningsområde, hvor der som udgangspunkt er den 

sammen dagsorden, som der drøftes i dette regi, men bare med lodsejernes indgangsvinkel. 


