
 
 
Referat af møde i Hjortevildtgruppe Djursland 
 
Sted:  Rosenholm 
Dato: 19. november 2012 
Mødetid: kl. 14.00-16.00 
 
Til Stede: Lars Kejser, Danmarks Jægerforbund (formand) 
 Anders J. Hillerup, Dansk Skovforening 
 Laurits Hougaard, Landbrug 
 Gert Egebæk, DN 

Jens Christian Dahl, Skov- og Landbrug 
Sandor Hestbæk Markus, NST (referent) 

 
Afbud: Kirsten Jul, Friluftsrådet 
 
Dagsorden som fremsendt mail 15. november 2012 
 
Kommentar til dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 21. august 2012. 
 
2. Siden sidst 

 
LK  - fortalte kort nok ekskursionen til Klelund. 
- der bliver stadig afholdt trykjagter på hjortene i september. 
 
Hjortevildtgruppen tager afstand fra denne jagtform i september og det besluttes af at AL 
laver et udkast til en artikel om problemet. Artiklen skal bringes i starten af næste sæson 
(august) 
 
AL-JCP  - oplever at gruppen af mellemhjorte på hhv. Løvenholm og Rosenholm ikke er så 
talrig som sidste år. 

 
3. Forberedelse til mødet med hjortelaugene d. 29. november 

 
AL  deltager ikke. 
 
Hjortevildt drøftede dagsordenspunkterne til mødet med laugene.  
Gruppens konkret holdning til hhv: 
 
Afskydningspolitikken: 
- Ingen trykjagt i september. 
- For hver hjort der nedlægges bør der ligeledes nedlægges 3 øvrige dyr (hind eller kalve.) 
- I enkelte kerneområder med meget hjortevildt kan afskydningen godt ligge over det 
anbefalet. 
- Den næste hjort skal være større. 



- skån de unge stærke hjorte – skyd selektivt både efter krop og trofæ. 
 
Aflastningsmarker: 
LH  og Christian Thomsen – laver et udkast til en ansøgning om videreførelse af projektet 
om aflastningsmarker. (se det udleverede papir fra LH) 
Laugene informeres om ansøgningen. 
 
Den regionale hjortevildtgruppe støtter forslaget. 
 
Hjortevildtforvaltning : 
Jagtloven – den udstikker de overordnet rammer for forvaltning af vildtet og jagt etiske 
regler for kronvildtjagt er en del af hjortevildtgruppens at arbejde. Der er iværksat en række 
tiltag på landsplan, hvor bl.a. effekten af særfredningen på Djursland følges. 
 
Hjortevildtgruppen er sammensat af forskellige organisationer, med forskellig holdning til 
jagt og naturbenyttelse/beskyttelse. Det er vigtigt at alle grupper bliver hørt og enderne 
samles for at gruppen kan fungere → enighed og samarbejde. 

 
4. Niels Mørk 
LK – AL  prøver at afholde et møde med Niels Mørch 
 
5. Evt. 
Fodring/aflastningsarealer – skal på næste dagsorden. 
 
AL  – der blev fundet 2 dyr på Rosenholm – sandsynligvis skudt af krybskytter.  
 
Møde med laugene d. 29. november 2012 19.30 – 21.30 på Eldrupgård 
 
Forårsmøde d. 19. februar 2013 14.00-16.00 

 


