
 

 

 

Hjortevildtsgruppen Himmerland  

Kreds 1 repræsentant i Hjortevildtsgruppen Himmerland -aktiviteter i 2021. 

 

0. Varetaget opgaven som formand for Hjortevildtsgruppe Himmerland 

1. 2 Jægerrådsmøder – indlæg på 10-15 minutter.  

2. 5 møder afholdt Danmarks Jægerforbunds Hjortevildtsgruppe. Heraf 3 virtuelle, 

3. 3 møder i Hjortevildtsgruppen Himmerland. Derudover afholdelse af offentligt møde 
om hjortevildtsforvaltning – fokus på indstilling til nye jagttider, regulering og 
markskader (Mariager). 

4. Kredsmøde i Kreds 1 og 2 møder i lokale jagtforeninger (Veggerby og Nibe) 

5. Kommunikation med jægere og lodsejere. 

6. Årlig indberetning til Vildtforvaltningsrådet. Bestandstørrelse og - udvikling, 
afskydning, skader og overtrædelser. 

7. Deltagelse i tre møder vedrørende forvaltning af dåvildt i området mellem Mariager 
Fjord og Randers Fjord. 

8. Møde med jægerrådsformænd og resursepersoner om indstilling af nye jagttider, 
forsøg og dæmrings-og skumringsjagt. Arbejdet pt. sat på standby af Miljøministeriet. 

9. Deltaget i dialogmøder med landmænd vedrørende afgrødeskader forvoldt af 
kronvildt. 

10. Deltaget i møder med de store lodsejere i Rold Skov om kronvildt. 

11. Møde ved fokusgruppe vedrørende dåvildt i Himmerland – nye jagttider. 

12. Deltagelse i formandsmøde (Brovst). 

 

Bestanden af kronvildt stiger fortsat i Himmerland – I Rold Skov er bestanden igen 
stigende – mindre afskydning pga. aflyste jagter. På grundlag af indberetning af nedlagt 
kronvildt, ser det ud til, at der skal øget fokus på korrekt afskydning med hensyn til køn 
og alder. Fokus skal over på afskydning af kalve og hinder. 

Dåvildtet trives også. Bestandene vokser antalsmæssigt. Afskydningen af dåer og kalve 
kan øges, hvorimod hjortene bør skånes, af hensyn til sikring af en stærk bestand. 



 

 

 

Emner i fokus pt.: 

1. Arealkrav – hvornår og hvordan? 

2. Fodring af hjortevildt – Forbud eller yderligere begrænsninger? 

3. Forvaltning af rådyr. 

4. Dataindsamling. – også på levende bestande. 

5. Justering af jagttider på kron-og dåvildt. Arbejdet genoptages forhåbentligt snart. 

6. Jægeradfærd og lodsejeradfærd. Samarbejde. 

 

Niels Quist-Jensen, Kreds 1 –  
repræsentant i Hjortevildtsgruppen Himmerland. 

 

 

 

 


