
 
 

  

Hjortevildtgruppen Sønderjylland 
 
Dato:   31. marts 2022 
 
Tidspunkt:  Kl. 14.00-16.00 
 
Sted:  Naturstyrelsen Sønderjylland,  

Felstedvej 14, 6300 Gråsten 
 
 
Deltagere Jens Hangaard Nielsen Danmarks Jægerforbund 

Flemming Post Dansk Skovforening 
Torben Nielsen Danmarks Naturfredningsforening 
Jesper Fink Fællesrepræsentant for L&F og Dansk 

skovforening 
Henrik Jessen Landbrug og Fødevarer 
  
Arne Bondo-Andersen Friluftsrådet (Observatør) 
  

 

Fraværende Ejler Tange Dyrenes Beskyttelse 
 

Sekretariat Klaus Sloth Vildtkonsulent, Naturstyrelsen 
Sønderjylland 
 

 

 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Orientering om arbejdet i den Nationale hjortevildtgruppe, samt møder i øvrigt. 

4. Hjortevildtgruppens arbejdsopgaver! 
A · At fastsætte regionale mål for hjortevildtet, der udmønter de nationale 
målsætninger. 
B · At medvirke til at skabe et overblik over hjortevildt og hjortevildtets udvikling 
og sammensætning. 
C · At søge konsensus om mål og midler samt løbende evaluere fremdriften. 
D · At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler. 
E · At medvirke til at skabe overblik over afskydningen. 
F · At medvirke til at skabe overblik over de skader som dyrene forvolder i 
jordbruget. 
G · At fremme lokale initiativer med forsøg til fælles forvaltning. 

5. Fælles offentlige møder! Dato og indhold drøftes. 
 

6. Tællinger? 
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7. Brug af Jægerforbundets backinggruppe! 

8. Den regionale gruppes hjemmeside. Hvordan ønsker vi hjemmesiden skal se ud i 
øvrigt? Hvad med telefonnumre m.m. 

9. Punkter i øvrigt 
10. Eventuelt 

11. Næste møde 
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AD 1: Godkendelse af referat fra seneste møde 
Seneste referat godkendt.  
 
AD 2: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
AD 3: Orientering om arbejdet i den Nationale hjortevildtgruppe samt 
møder i øvrigt  
Der har været afholdt møder i den Nationale gruppe, men der er ikke udsendt 
yderligere nyt til gruppen.  
  
AD4: Hjortevildtgruppens arbejdsopgaver 
A: At fastsætte regionale mål for hjortevildtet, der udmønter de nationale 
målsætninger. 
For at imødegå ovennævnte mål og målsætninger, har gruppen fået indført reduceret 
jagttider i forhold til de generelle. Der er dog fortsat udfordringer med en bedre 
alderssammensætning for specielt kronhjort, hvor unge- og mellem aldrende hjorte 
er godt repræsenteret, men der er langt imellem gamle +8 år kronhjorte. De 
reducerede jagttider har også været medvirkende til at både kron- og dåvildt har 
indtaget nye lokaliteter.     
 
B: At medvirke til at skabe et overblik over hjortevildt og hjortevildtets udvikling og 
sammensætning. 
Dåvildtet har haft mærkbar positiv respons på de lokale fredninger7begrænsede 
jagttider der er og har været.  
 
C: At søge konsensus om mål og midler samt løbende evaluere fremdriften. 
Af flere omgange har gruppen indstillet forslag om nye jagttider. Bl.a. for at sikre 
mere ensartede jagttider inden for gruppens forvaltningsområde. Det har betydet at 
der har været områder, inden for forvaltningsområdet, der har fået nye muligheder 
og andre områder hvor der er sket begrænsninger. De ændrede jagttider har i nogle 
tilfælde givet utilfredshed blandt jægerne. Særligt når jagtmuligheder er blevet 
indskrænket.   
Om de seneste indstillede ændringer til jagttider træder i kraft i indeværende år er 
endnu ikke afklaret. 
 
D: At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler. 
Gruppen var enig om følgende:  
Jagtetiske regler for hjortevildt. (Reglerne findes dels i ”De Jagtetiske Regler” 
(Omfatter al jagt) og i ”De Jagtetiske Regler for Kron- og Dåvildt”) 
”De Jagtetiske Regler” omtaler i kapitel 5 hegnsskydning med følgende: ”Lukrer ikke 
på naboens vildtbestande, og afgiv aldrig skud til vildt, der under jagt drives fra 
naboens terræn ind på dit”. 
For vildtrige revirer har hegnsskydning udviklet sig til et stigende problem, hvor 
reglerne om ”ikke at lukrere på naboens vildtbestande, og aldrig afgive skud til vildt, 
der under jagt drives fra naboterræn ind på dit” i stigende grad til sidesættes. 
I samme kapitel 5 nævnes: ”Gør din nabojæger til din ven og samarbejdspartner”. 
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Det kunne være en mulighed på en jagt i januar, hvor der ikke må skydes 
trofæbærende hjorte, at bifalde naboer til at deltage i jagten på deres revirer. 
 
Det er vigtigt at gruppen benytter enhver mulighed for at udbrede kendskabet til de 
jagtetiske regler. Evt. kan organisationernes fagblade være en af vejene.    
 
E: At medvirke til at skabe overblik over afskydningen. 
P.t. skabes et overblik ved at anvende den nationale oversigt over vildtudbytte. I 
denne oversigt kan udtrækkes afskydningstal på kommuneniveau. Der er dog nogle 
udfordringer med de kommuner der ligger i 2 forvaltningsområde. 
 
F: At medvirke til at skabe overblik over de skader som dyrene forvolder i 
jordbruget. 
Der er p.t. kun begrænsede meldinger til gruppen over markskader forvoldt af kron- 
og dåvildt. Der er dog næppe tvivl om, at der er områder hvor omfanget af 
markskader er betydelige. For at forbedre gruppens overblik over problemet, 
anbefales dialog mellem landbruget og de lokale hjortelaug, så gruppen via de lokale 
hjortelaug kan forbedre overblikket over problemets omfang. 
  
G: At fremme lokale initiativer med forsøg til fælles forvaltning. 
Der er gennem tiden opstået flere forskellige samarbejder/hjortelaug i området. Ofte 
er det ”små” samarbejder over skel der over tid udvikler sig.  
 
AD 5: Fælles offentlige møder! Dato og indhold drøftes. 
Der er planlagt 2 offentlige møder hhv. den 5. maj og den 12. maj. 
 
Den 5. maj afholdes mødet på Brandstationen i Bajstrup med HjortevildtSyd som 
vært.  
Den 12. maj afholdes mødet på Jels Motel & Sportscenter med 
”Hjortevildtsamarbejde Nord” som vært.  
Programmet for de 2 møder er: 

 19.00-20.00 Den lokale gruppe 
 20.00-20.30 Pause 
 20.30- 3 emner fra Hjortevildtgruppe Sønderjylland 

De 3 emner er: Markskader, ”tællinger” og Jagtetik 
Begge møder er gratis, men der betales 50 kr. for kaffe/brød som opkræves når man 
kommer. 
 
AD 6: Tællingerne? 
P.t. indsamles årets data vedr. bestandsstørrelse. Tidligere blev der foretaget en fysisk 
tælling, men nu estimeres forårsbestanden ved, at udpegede ”tællere” fra 
lokalområderne, indberette et bedste skøn over bestanden i de gl. tælleområder.   
 

AD 7: Brug af Jægerforbundets backinggruppe! 

Der er fortsat en backinggruppe af DJ medlemmer, der kan trækkes på såfremt der er 
behov. De kan evt. blive involveret i de 2 kommende planlagte møder.  
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AD 8: Den regionale gruppes hjemmeside. Hvordan ønsker vi 
hjemmesiden skal se ud i øvrigt? Hvad med telefonnumre m.m. 
Det blev aftalt at medlemmernes e-mail adresser samt telefonnr. lægges på gruppens 
hjemmesiden. 
 
AD 9: Punkter i øvrigt 
Intet til punktet 
 
AD 10: Eventuelt 
Intet til punktet 
 
AD 11: Næste møde 
Næste møde afholdes den 10. august 2022. Mødet afholdes hos Henrik Jessen, 
Lillebjergvej 1a, Rangstrupgårde, 6534 Agerskov. 
Et af temaerne ved mødet bliver markskader. 


