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Forord 

Vi har i en lang årrække drøftet forvaltningen af hjortevildtet i Danmark, hvor ønskerne på tværs af 
organisationer har været mange, ligesom holdningerne blandt jægerne har været mange. 
 
Siden 2004 har der været arbejdet med hjorteforvaltningen rundt om i landet, og der er ydet en stor 
indsats, som også har skabt nogle resultater, men konklusionen har i vildtforvaltningsrådet været år efter 
år, at vi ikke har nået de opsatte mål. 
 
I 2014 besluttede vildtforvaltningsrådet at der skulle findes en løsning, der kunne indstilles til Miljø- og 
fødevareministeren, således at vi i Danmark blev i stand til at opnå de mål, som Vildtforvaltningsrådet 
opsatte i 2004. 
 
Derfor er der udarbejdet forskellige forslag til løsninger, som naturligvis har været debatteret intensivt 
rundt om i landet. 
 
Dette dokument er version 2, hvor det første blev publiceret i marts 2016, og nu efter at 
Vildtforvaltningsrådet har sendt deres indstilling til ministeren hvilket skete den 14. juni 2016. 
Efterfølgende er der på Christiansborg blev afholdt en høring om hjortevildtsforvaltningen den 24. august 
2016, hvorefter dette dokument er opdateret. 
 
Dette dokument vil løbende opdateret, men følg ellers udviklingen på www.hjortevildt.dk  
 

Claus Lind Christensen 
September 2016 
Version 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hjortevildt.dk/
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Mål, holdninger og dokumentation 
 
Mål opsat af vildtforvaltningsrådet 

 Der skal sikres en naturlig og dermed mere ligelig køns- og aldersfordeling af bestanden. 

 Andelen af ældre, og dermed større hjorte, skal øges (kronhjorte er mindst 10 år, før de topper. 
Dåhjorte er mindst 8 år). 

 Hjortevildtet skal spredes til flere og nye egne. 

 Jagten skal foregå med en bedre etik. 
 

Danmarks Jægerforbunds Natursyn 
 

At forvaltningen af vores bestande af skal være lokal forankret og være med til at sikre: 

 Bestande, hvor køns- og alderssammensætning er naturlige 

 At bestandene kan spredes til egne, hvor den pågældende vildtart er ønsket 

 At bestandens størrelse og tæthed sikrer en på alle måder bæredygtig bestand. 

 

Grundlæggende behov for handling 
 Reducer jagttryk på hjort 

 Øg jagttryk på hind og kalv 

 Skab bedre beslutningsgrundlag 
 

Grundlæggende dokumentation 

DCE rapport – ”Bæredygtig kronvildtforvaltning” – 

http://dce2.au.dk/pub/sr106.pdf 

Vildtudbyttestatikken 
 
Årlige afrapporteringer fra de regionale 
hjortevildtgrupper 
 
 
  

http://dce2.au.dk/pub/sr106.pdf
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Vildtudbytte bestandsudvikling – krondyr (Kilde vildudbyttestatistik) 

 

 

  
I sæsonen 2014/2015 nedlagde 5095 jægere 9538 
krondyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Jagtsæsonen 2014/2015 blev 4629 krondyr 
indberettet med køn og nedlæggelsesmåned. 

 

Aktuel 
35,9% hjorte 
35,1% Hinder 
28,9% Kalve 
 
Optimal for en bestand i balance 
25% Hjorte 
25% Hinder 
50% Kalve 
 
35% af hjortene blev nedlagt i september 
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Status fra de nationale hjortevildtgrupper 2015 – kronvildt 
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Beslutningstagere 
 
Ministeren 
Miljø- og fødevareministeren træffer den endelig beslutning om jagttider og forvaltningsredskaber i 
relation til kronvildtet. 
 
Vildtforvaltningsrådet 
VFR giver deres endelig indstilling til Miljø- og fødevareministeren i jagtrelaterede spørgsmål. 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/politisk-arbejde/politiske-samarbejder/vildtforvaltningsraadet/ 
 

 Jan Eriksen (Formand) 

 Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund 

 Ella Maria Bisschop-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening 

 Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer 

 Henrik Bertelsen, Landbrug & Fødevarer 

 Egon Østergaard, Dansk Ornitologisk Forening 

 Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening 

 Birgitte Heje Larsen, Dyrenes Beskyttelse 

 Flemming O. Torp, Friluftsrådet 
 
National Hjortevildtgruppe 
Arbejdsgruppe under vildtforvaltningsrådet og giver alene indstilling til VFR 
http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/hjortevildt/hjortevildtarbejdets-organisering/ 
 

 Svend Bichel (formand) 

 Norbert Ravnsbæk, Danmarks Jægerforbund 

 Henrik Berthelsen, Landbrug og Fødevarer 

 Anders Hillerup, Dansk Skovforening 

 Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening 

 Søren Egelund Rasmussen, Naturstyrelsen (sekretær) 
 
Link til dokumenter vedr. den nationale hjortevildtgruppe – referater, indstillinger m.m. 
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/raadgivning-om-
vildt/hjortevildtforvaltning/vildtforvaltningsraadets-hjortevildtgruppe/ 
 

Vildtforvaltningsrådsmødet september 2014 

 

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/politisk-arbejde/politiske-samarbejder/vildtforvaltningsraadet/
http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/hjortevildt/hjortevildtarbejdets-organisering/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/raadgivning-om-vildt/hjortevildtforvaltning/vildtforvaltningsraadets-hjortevildtgruppe/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/raadgivning-om-vildt/hjortevildtforvaltning/vildtforvaltningsraadets-hjortevildtgruppe/
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Hjortevildt historik i Vildtforvaltningsrådet 
 
VFR møde hvor der drøftes markskader forsaget af kronvildt – marts 2006 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/200306.pdf  
 
VFR møde hvor der drøftes dåvildt og spidshjortefredning på Djursland – december 2006 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Referatmøde51206.pdf  
 
VFR møde hvor der drøftes om dåvildt skal med – marts 2007 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Godkendtreferatframde20070314.pdf  
 
Møde hvor ”Borgfreden” blev besluttet - 21. juni 2007 
Ekstraordinært VFR møde 
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/raadgivning-om-vildt/vildtforvaltningsraadet/referater-fra-
tidligere-moeder/ 
 
Årlig status på hjortevildtet – august 2007 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Referat2007083031GodkendtpVFRmde1012081.pdf  
 
Årlig status på hjortevildtet – september 2008 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/18092008.pdf  
 
Årlig status på hjortevildtet – september 2009 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Referatsomgodkendt.pdf  
 
Årlig status på hjortevildtet – september 2010 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/64921/referat.pdf  
 
Kronvildt, afrapportering og vildtafværge – 14. december 2011 
Status med meget fokus på vildtskader 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/godkendtreferat1.doc  
 
Årlig status på hjortevildtet – september 2012 
Drøftelser vedr. sikavildt og mindre justeringer af jagttider 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Godkendtreferattilhjemmesiden.doc  
 
Årlig status på hjortevildtet – september 2013 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/GodkendtVFRreferatsept2013_samlet.docx 
 
Årlig status på hjortevildtet – september 2014 
Møde hvor der blev sagt, at nu skal der en ny løsning til og at den nationale hjortevildtgruppe bedes 
komme med forslag til nye værktøjer 
http://naturstyrelsen.dk/media/134480/referat-vfr-moede-sept-2014-fin.doc  
 
Afrapportering på forslag fra NHG – marts 2016 
Møde hvor den NHG fremlagde deres forslag for VFR, hvor der var et stort flertal i VFR for at bakke en 
samlet løsning op. DJ bakkede ikke op om arealkravet og tvungen indberetning. 
http://naturstyrelsen.dk/media/194174/udkast-til-referat-af-moede-i-vildtforvaltningsraadet-den-15-
marts-2016.pdf  

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/200306.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Referatmøde51206.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Godkendtreferatframde20070314.pdf
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/raadgivning-om-vildt/vildtforvaltningsraadet/referater-fra-tidligere-moeder/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/raadgivning-om-vildt/vildtforvaltningsraadet/referater-fra-tidligere-moeder/
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Referat2007083031GodkendtpVFRmde1012081.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/18092008.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Referatsomgodkendt.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/64921/referat.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/godkendtreferat1.doc
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Godkendtreferattilhjemmesiden.doc
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/GodkendtVFRreferatsept2013_samlet.docx
http://naturstyrelsen.dk/media/134480/referat-vfr-moede-sept-2014-fin.doc
http://naturstyrelsen.dk/media/194174/udkast-til-referat-af-moede-i-vildtforvaltningsraadet-den-15-marts-2016.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/194174/udkast-til-referat-af-moede-i-vildtforvaltningsraadet-den-15-marts-2016.pdf
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Beslutning om indstilling – 14. juni 2016 
På mødet blev der givet en indstilling til ministeren, om fremtidens arbejde med hjortevildtforvaltning hvor 
der blev draget følgende konklusioner. 
 
Konklusion 1 
Jan Eriksen konkluderede, at syv af rådets medlemmer og formanden var indstillet på at anbefale 
ministeren den foreslåede ramme for jagttid for kronvildt med arealkrav, idet DJ dog ikke kan tilslutte sig 
arealkravet. 
 
Konklusion 2 
Jan Eriksen konkluderede, at der var enighed om at anbefale et krav om udvidet vildtudbytteindberetning, 
dvs. oplysning om køn og vurderet alder og vægt i to år, hvorefter dette skal evalueres. Det præcise krav 
fastlægges senere. Herudover opfordres jægerne til at indsende tænder, og rådet anbefaler, at der 
motiveres hertil f.eks. ved at udlodde en gratis jagt på statens arealer. Der formuleres mål om, at der skal 
indsendes mindst 300 tænder. Med en sådan lempelig indberetningsordning vurderes der ikke behov for 
yderligere forslag. 
 
Konklusion 3 
Jan Eriksen konkluderede, at der vil blive mulighed for forsøg, der opfylder forvaltningsplanens mål. 
Vedrørende det næste skridt i processen, konkluderede Jan Eriksen, at rådet vil anbefale ministeren at de 
af rådet anbefalede tiltag vedrørende kronvildtforvaltning sættes i værk fra 2017. Herudover nævnte Jan 
Eriksen, at hensigten er, at den nationale hjortevildtgruppe derefter vil arbejde med dåvildtet. 
 
Se hele referatet her http://svana.dk/media/204227/vfr-udkast-referat-moede-14-6-16-3.pdf  
 

  

http://svana.dk/media/204227/vfr-udkast-referat-moede-14-6-16-3.pdf
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Hjortevildt i folketinget 
 
Der har gennem tiden været rejst spørgsmål til ministeren fra folketinget vedr. hjortevildtet. 
 
Maj 2007 
Vil ministeren redegøre for, hvorfor en fredning af kronhjorte på Djursland, som er anbefalet af den 
regionale kronhjortgruppe på Djursland og af hele Vildforvaltningsrådet med undtagelse af Danmarks 
Jægerforbunds repræsentant i dette, ikke vil blive gennemført? 
http://www.ft.dk/samling/20061/spoergsmaal/S4159/index.htm 
 
Oktober 2008 
Spm. om ministeren vil tage initiativ til at udvide fredningen af kronhjorten i september måned, til 
miljøministeren  
http://www.ft.dk/samling/20072/almdel/MPU/spm/558/index.htm 
 
November 2009 
Vil ministeren sikre, at der kommer et forbud mod jagt på råbuk og kronhjort i deres brunstperioder, sådan 
at jagtlovens § 1s bestemmelse om en særlig beskyttelse af vildtet i yngleperioden opfyldes? 
http://www.ft.dk/samling/20091/spoergsmaal/S316/index.htm 
 
September 2015 
Spm. om begrænsninger for adgangen til jagt på hjorte m.v., til miljø- og fødevareministeren 
http://www.ft.dk/samling/20142/almdel/MOF/spm/96/index.htm 
 
December 2015 
Spm. om dokumentation for, at der er for få ældre hjorte i den samlede danske kronvildt bestand, til miljø- 
og fødevareministeren 
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/152/index.htm 
 
April 2016 
Spm. om notat, der redegør for reglerne for forvaltningen af kronvildt m.v., til miljø- og fødevareministeren 
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/639/index.htm 
 
August 2016 
Den 24. august 2016 afholder Thomas Danielsen en høring i folketinget om hjortevildtsforvaltningen 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/udbredt-kritik-af-dnh-s-forslag/ 
 
Høringen blev gennemført med tale af minister Espen Lunde Larsen, vildtforvaltningsrådsformand Jan 
Eriksen, seniorforsker Peter Sunde, vildtbiolog Egon Bennedsen og sektionsleder vildt og natur Mads 
Flinterup. 
 
Ministeren gav udtryk for at der var behov for en indsats i relation til forvaltningen af krondyr, samt at de 
opsatte mål blev anerkendt. Ministeren udtrykte dog bekymring over for forslaget med arealkrav i VFRs 
indstilling. Se talen her - http://www.jaegerforbundet.dk/media/5708/tale-esben-lunde-larsen.pdf 
 
  

http://www.ft.dk/samling/20072/almdel/MPU/spm/558/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20091/spoergsmaal/S316/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/152/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/639/index.htm
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/udbredt-kritik-af-dnh-s-forslag/
http://www.jaegerforbundet.dk/media/5708/tale-esben-lunde-larsen.pdf
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Uddrag af Danmarks Jægerforbunds årsberetning 2015 
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Uddrag af Danmarks Jægerforbunds årsberetning 2016 
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Forslag fremlagt den 11. maj 2015 
Forslagene blev fremlagt af den nationale hjortevildtgruppe på fællesmødet med de regionale 
hjortevildtgrupper. 
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Forslag fremsat til vildtforvaltningsrådsmøde den 15. marts 

 

Til ovenstående er der tilføjet som forslag fra den nationale hjortevildtgruppe, at de regionale 
hjortevildtgrupper i enighed, kan indstille til ændring af tidspunktet for hvornår hjortejagten foregår i deres 
område, lige som der kan indstilles til indskrænkning af jagttiden generelt set. 
 
Ovenstående er udarbejdet og fremsat af Den Nationale Hjortevildtgruppe, hvor Danmarks Jægerforbund 
har taget forbehold for arealkravet, samt har ydret ønske om længere jagttid på hjorte større end 
spidshjort. 
 
Tankerne som Den Nationale Hjortevildtgruppe har lagt bag ovenstående forslag er: 
 

 Man vil skille jagten på hjorte og hinder for at kunne øge jagttrykket på hinder og kalve 

 Man vil ikke kriminalisere dem, der uforvarende nedlægger en spidshjort under drivjagt 

 Man forventer flest hjorte skudt før brunsten i september jf. oplysningerne fra 
vildtudbyttestatistikken 

 I brunsten får flest mulige jægere mulighed for at nedlægge hjort, da de i den periode er mest 
spredt 

 I brunsten vil der kunne fortages en effektiv selektiv afskydning 
 
Konklusion på mødet den 15. marts 2016: http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/vfr-
saetter-retning-for-kronvildtforvaltningen/  
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Danmarks Jægerforbunds holdning til hjortevildtforvaltningen 
 
Defineret den 2. september 2015 af hovedbestyrelsen og bekræftet på HB møde den 29. april 2016 
 

 Danmarks Jægerforbund er grundlæggende enige i Vildtforvaltningsrådets målsætninger, da de 
svarer overens med Jægerforbundets natursyn. Da målsætningerne er udarbejdet tilbage i 2001, er 
DJ af den holdning, at der er behov for en konkretisering af disse mål. 

 Danmarks Jægerforbund mener, at alle har lige ret til jagten og vildtet, men alle har også et fælles 
ansvar for forvaltningen af vildtet, hvor vi alle skal blive bedre til at samarbejde over skel. 

 Danmarks Jægerforbund finder, at de nuværende regler for arealkrav er tilstrækkelige. 

 Danmarks Jægerforbund ser jagttiderne, som det vigtigste instrument i hjortevildtforvaltningen, 
hvor der skal gives mulighed for lokal indflydelse ud fra de lokale forhold. 

 Skumringsjagt og dæmringsjagt kan være et redskab i forvaltningen. 

 Der er brug for at øge vores viden om vores hjortevildtbestand. 

 Danmarks jægerforbund bakker også op om frivillige hjortevildtslav samt at afprøve hjortevildslav i 
større skala.  

 Jagttider og værktøjer skal indrettes således, at regulering minimeres. 
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Tidslinje – kommunikation Jæger 
 
Hjortevildt tema - 2009 
Temanummer om hjortevildtforvaltning 
http://www.jaegerforbundet.dk/media/1688/kronvildt-tema.pdf  
 
På vej mod bæredygtig kronvildtforvaltning – maj 2015 
Artikel der beskriver, hvilke udfordring vi står foran 
http://www.jaegerforbundet.dk/media/1686/paa-vej-mod-baeredygtig-kronvildtforvaltning.pdf  
 
I mørke er alle krondyr grå – september 2015 
Artikel om krondyrjagt i mørke 
http://www.jaegerforbundet.dk/media/1683/i-moerke-er-alle-krondyr-graa.pdf 
 
Hjortevildtoversigten – september 2015 
http://www.jaegerforbundet.dk/media/1684/hjortevildtoversigten-2015.pdf 
 
Hjortevildttema – oktober 2015 
Sammenfatning af forskellige holdninger 
http://www.jaegerforbundet.dk/media/2950/hortevildt-tema-jaeger-oktober-2015.pdf 
 
Nyt forslag for kronvildt: Helt andet regelsæt – januar 2016 
Artikel der beskriver hvilket forslag der ligger til debat i Jægerrådene 
http://www.jaegerforbundet.dk/media/4687/0116_nyt_forslag_for_kronvildt_mst.pdf 

 
Store ændringer – August 2016 
Artikel der beskriver VFR indstilling til miljø- og fødevareministeren  
http://www.jaegerforbundet.dk/media/5750/storeændringer_jæger082016.pdf 
 
 
Hjortevildtoversigten – september 2016 
Oversigt – http://www.jaegerforbundet.dk/media/5740/hjortevildtoversigten_2016.pdf 
 
Hjortevildtforvaltning anno 2016 - http://www.jaegerforbundet.dk/media/5746/hjortevildtforvaltningen-
anno-2016_jæger09-2016.pdf 
 

  

http://www.jaegerforbundet.dk/media/1688/kronvildt-tema.pdf
http://www.jaegerforbundet.dk/media/1686/paa-vej-mod-baeredygtig-kronvildtforvaltning.pdf
http://www.jaegerforbundet.dk/media/1683/i-moerke-er-alle-krondyr-graa.pdf
http://www.jaegerforbundet.dk/media/1684/hjortevildtoversigten-2015.pdf
http://www.jaegerforbundet.dk/media/2950/hortevildt-tema-jaeger-oktober-2015.pdf
http://www.jaegerforbundet.dk/media/4687/0116_nyt_forslag_for_kronvildt_mst.pdf
http://www.jaegerforbundet.dk/media/5750/storeændringer_jæger082016.pdf
http://www.jaegerforbundet.dk/media/5740/hjortevildtoversigten_2016.pdf
http://www.jaegerforbundet.dk/media/5746/hjortevildtforvaltningen-anno-2016_jæger09-2016.pdf
http://www.jaegerforbundet.dk/media/5746/hjortevildtforvaltningen-anno-2016_jæger09-2016.pdf
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Tidslinje – kommunikation hjemmeside 
 
Der er brug for forandringer – september 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=tZEXZTQBJs0  
 
Den fremtidige forvaltning af kronvildt – 17. marts 2015 
Artikel om at arbejdet er i gang 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/den-fremtidige-forvaltning-af-kronvildt-i-
danmark/ 
 
DJ: samarbejde om kronvildt er vejen frem – 12. juni 2015 
Artikel der fortæller, at der ikke er truffet beslutning og en opfordring til at deltage i debatten 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/dj-samarbejde-om-hjortevildtet-er-vejen-frem/ 
 
Ideer til morgendagens hjorteforvaltning – 23. juli 2015 
Efterlysning af forslag til fremtidens hjorteforvaltning 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/idéer-til-morgendagens-hjortevildtforvaltning/ 
 
Danmarks Jægerforbunds første oplæg til hjorteforvaltningen – 29. juli 2015 
Artikel der beskriver det første oplæg til debat 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/danmarks-jaegerforbunds-foerste-oplaeg-til-
hjortevildtforvaltningen/ 
 
Pressemeddelelse – Jægerne og hjortevildtet – 5. august 2015 
Pressemeddelelse der orientere om processen fremad mod, at der skal komme et oplæg til VFR 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/jaegerne-og-hjortevildtet/  
 
Den nationale hjortevildtgruppe skal have ny formand – 12. august 2015 
Artikel der orientere om, at Lars Jensen trækker sig som formand for NHG 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/den-nationale-hjortevildtgruppe-skal-have-ny-
formand/ 
 
Svend Bichel er ny formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe – 21. august 2015 
Artikel der orientere om, at Svend Bichel tiltræder som formand for NHG 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/svend-bichel-er-ny-formand-for-den-nationale-
hjortevildtgruppe/ 
 
Klart mandat til DJs hjortevildtudvalgs arbejde – 3. september 2015 
Artikel der beskriver mandatet 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/klart-mandat-til-djs-hjortevildtudvalgs-videre-
arbejde/ 
 
Nyt forslag for kronvildt: Helt andet regelsæt – 3. december 2015 
Artikel der beskriver et nyt forslag, som indeholder principielle ændringer, hvorfor DJ siger stop, og 
forslaget sættes til debat blandt medlemmerne på årsmøderne i kommunerne. 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/nyt-forslag-for-kronvildt-helt-andet-regelsaet/  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=tZEXZTQBJs0
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/den-fremtidige-forvaltning-af-kronvildt-i-danmark/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/den-fremtidige-forvaltning-af-kronvildt-i-danmark/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/dj-samarbejde-om-hjortevildtet-er-vejen-frem/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/idéer-til-morgendagens-hjortevildtforvaltning/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/danmarks-jaegerforbunds-foerste-oplaeg-til-hjortevildtforvaltningen/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/danmarks-jaegerforbunds-foerste-oplaeg-til-hjortevildtforvaltningen/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/jaegerne-og-hjortevildtet/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/den-nationale-hjortevildtgruppe-skal-have-ny-formand/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/den-nationale-hjortevildtgruppe-skal-have-ny-formand/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/svend-bichel-er-ny-formand-for-den-nationale-hjortevildtgruppe/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/svend-bichel-er-ny-formand-for-den-nationale-hjortevildtgruppe/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/klart-mandat-til-djs-hjortevildtudvalgs-videre-arbejde/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/klart-mandat-til-djs-hjortevildtudvalgs-videre-arbejde/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/nyt-forslag-for-kronvildt-helt-andet-regelsaet/
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Intet besluttet om hjorteforvaltningen – 2. februar 2016 
Artikel der slår fast at forslaget er til debat 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/intet-besluttet-om-hjortevildtforvaltningen/ 
 
Hjortevildt til yderligere debat – 4. februar 2016 
Artikel der orientere om at HB har besluttet, at vi ikke umiddelbart kan tiltræde modellen på VFR den 15. 
marts 2016 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/hjortevildtforvaltningen-til-yderligere-debat/ 
 
Vi lader demokratiet råde – 24. februar 2016 
Status på holdninger og debatten 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/vi-lader-demokratiet-raade/ 
 
Mere lokal medindflydelse sikret i hjortevildtforvaltningen – 2. marts 2016 
Artikel der beskriver, at DJ har opnået, at få mulighed for at få mere indflydelse på hvornår hjortejagten 
skal placeres 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/mere-lokal-medindflydelse-sikret-i-
hjortevildtforvaltningen/ 
 
Spændende dagsorden til næste VFR-møde – 10. marts 2016 
Artikel der beskriver, med hvilken holdning vi går ind til VFR i forhold til hjortedebatten. 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/spaendende-dagsorden-til-naeste-vfr-moede/ 
 
VFR sætter retning for kronvildtforvaltningen – 16. marts 2016 
Artikel der orientere om den første konklusion i vildtforvaltningsrådet 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/vfr-saetter-retning-for-kronvildtforvaltningen/ 
 
Fejl i DCE-rapport – 1. april 2016 
Artikel der berigtiger en fejl der har været i resuméet fra rapporten vedr. bæredygtig krondyr forvaltning 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/fejl-i-dce-rapport/  
 
Dialogmøder – 3. maj 2016 
Dialogmøder er planlagt fire steder i landet 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/dialogmoder-om-hjortevildt/ 
 
Dialogmøde Aulum – 20. maj 2016 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/kom-nu-i-gang-dj/ 
 
Dialogmøde Sorø – 26. maj 2016 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/udbredt-kritik-af-dnh-s-forslag/  
 
Høring om hjortevildtet – 3. juni 2016 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/udbredt-kritik-af-dnh-s-forslag/  
 
Dialogmøde Gram – 6. juni 2016 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/hjortevildtforvaltning-er-hot/  
 
Dialogmøde Nibe – 14. juni 2016 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/lokal-forvaltning-er-losningen/ 

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/intet-besluttet-om-hjortevildtforvaltningen/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/hjortevildtforvaltningen-til-yderligere-debat/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/vi-lader-demokratiet-raade/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/mere-lokal-medindflydelse-sikret-i-hjortevildtforvaltningen/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/mere-lokal-medindflydelse-sikret-i-hjortevildtforvaltningen/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/spaendende-dagsorden-til-naeste-vfr-moede/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/fejl-i-dce-rapport/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/dialogmoder-om-hjortevildt/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/udbredt-kritik-af-dnh-s-forslag/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/udbredt-kritik-af-dnh-s-forslag/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/hjortevildtforvaltning-er-hot/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/lokal-forvaltning-er-losningen/
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Vildtforvaltningsrådets indstilling – pressemeddelelse – 14. juni 2016 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/vildtforvaltningsradets-indstilling-til-den-

fremtidige-forvaltning-af-hjortevildt/ 

Vildtforvaltningsrådet – hjortevildtindstillingen i detaljer – 15. juni 2016 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/fa-overblikket-vfr-s-indstilling-om-hjortevildtet/ 
 
Hjorteudvalget i arbejdstøjet – 28. juni 2016 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/hjorteudvalget-i-arbejdstojet/ 
 
Hjortehøring: Minister bekymret for arealkrav – 24. august 2016 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/hjortehoring-minister-bekymret-for-arealkrav/ 
 
Video: Politikere uenige om hjortevildt – 24. august 2016 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/video-politikere-uenige-om-hjortevildt/ 
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Tidslinje – kredsmøder 
Kredsmøder 2016 

 

Kredsmøder 2015 

  

Kredsmøder 2014 
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Tidslinje - Repræsentantskabsmøder 
 
Repræsentantskabsmøde 2015 

Uddrag fra den mundtlige beretning:  
 
Træerne vokser dog ikke ind i himlen, 
for som det også er nænt på masser af 
jægerrådsårsmøder og på 
kredsmøderne, så når vi ikke de opsatte 
mål. Vi nedlægger stadig ikke nok kalve, 
og vores afskydning af hjortene er 
endnu ikke gode nok. 
Her er der sat gang i en proces, og det 
er en proces hvor holdninger mødes. 
Her er det som sådan ikke målene der 
er meget til debat, men nærmere om 

hvordan vi skal nå disse mål. 
I Danmarks Jægerforbund der har vi en klar holdning. Der er ikke forskel på den lille og den store 
jordbesidder, alle har lige ret til jagten og vildtet, men alle har også et fælles ansvar for vores vildt og hvor 
alle skal vi blive bedre til at samarbejde over skel, hvor det specielt er afskydningen af hjorte vi skal have 
fokus på. 
Her arbejder vi på at skabe løsninger som tilgodeser alle jægere, i balance med det omgivende samfund. I 
Jæger der lige er udkommet, der fortæller vores formand for den nationale hjortevildtgruppe Lars Jensen 
om de udfordringer der er, og hvilke indspil der er fra de øvrige organisationer. 
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Repræsentantskabsmøde 2016 
 

Uddrag fra den mundtlige beretning: 
 
På sidste års repræsentantskabsmøde 
gjorde jeg det ganske klart hvad 
Danmarks Jægerforbunds holdning er i 
forhold til forvaltningen af det store 
hjortevildt: 
 
”Der er ikke forskel på den lille og den 
store jordbesidder, alle har lige ret til 
jagten og vildtet, men alle har også et 
fælles ansvar for vores vildt og hvor 
alle skal vi blive bedre til at 

samarbejde over skel” 
 
Ud fra den devise, er der arbejdet frem mod en løsning i den nationale hjortevildtgruppe, og efterfølgende i 
vildtforvaltningsrådet. Her er der givet og taget, for guderne skal vide at der har været forskellige 
holdninger, også blandt jægere. 
 
Til sidst så er vi dog ikke endt på en indstilling til vildtforvaltningsrådet, hvor Danmarks jægerforbund 
desværre ikke har kunne bakke op om en 100% enig løsning. 
For vi har sagt nej til en model der indeholder et arealkrav, og her har vi forlangt at der skal dokumentation 
til, som viser at de øvrige organisationers krav er berettiget. 
 
Årsagen til vores nej er af to årsager. 
Grundlæggende mener vi, at en reduktion af jagttiderne på hjortene i sig selv er tilstrækkelig til at nå målet, 
og når vi ikke målet med den reduktion, så er det vores opfattelsen at målet med ældre hjorte må ligge lidt 
længere ude i fremtiden. 
 
Det første mål der skal nås, er at få bestanden i balance, således at bestanden kan betragtes som 
bæredygtig i alle dele af landet, således at landbruget får minimeret deres markskader. 
Vi har også sagt nej til tvungen indberetning af alle nedlagte hjorte, hvor konsekvensen ved manglede 
dokumentation for alderen er mistet jagttegn. Her mener vi slet og ret at der er andre og bedre metoder, 
og her er jeg sikker på, at vi kan udvikle disse, og her har vi også gode forslag i posen. 
 
Et af de krav vi fra Danmarks Jægerforbund har fokuseret på er den lokale inddragelse, for det vi har brug 
for er at kunne forvalte hjortevildtet ud fra en national ramme, men med lokale løsninger. Dette er også 
blevet til en del af den løsning der er lagt frem for vildtforvaltningsrådet, men det er et område vi skal 
udvikle endnu mere med tiden. 
 
Altså vi står nu med skelettet til en løsning, hvor der er to uafklarede punkter, hvor det ser ud til at det 
bliver ministeren, der kommer til at afgøre om der skal være et arealkrav og om der skal være tvungen 
indberetning.  
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Tidslinje – beslutninger/DJ møder (Citater fra referater) 
 
Formandsmøde 20. juni 2014 
 
Hjortevildtet, hvilke udfordringer har vi foran os, og hvilke målsætninger er der for fremtiden?  
Lars Jensen (HB) orienterede om status for hjortevildtsudvalgets arbejde. Han fremhævede behovet for 
frivillig forvaltning, men gjorde også opmærksom på, at vi bliver målt på, om det lykkes. Hvis det skal lykkes, 
kræver det stort samarbejde, og det er nødvendigt at få lavet en klar målsætning.  
 
Jens Erik Sinkjær (kreds 4) anførte, at det er nødvendigt med lovgivning på området, da der er lokale 
hjortevildtgrupper, som er ved at stå af. Ulrik Baunsgaard (kreds 4) bakkede op om dette. Alle i 
hjortevildtgruppen har taget ansvar. Det eneste, der vil virke, er en reduktion i jagttiden på hjorte.  
 
Lars Jensen svarede hertil, at der kræves en ændring, men at opgaven stadig skal løses lokalt. Det kræver 
dog både midler og sanktionsmuligheder.  
Bent Ballegaard (kreds 3) mente, at der kræves bedre kendskab til bestandenes reelle størrelser. Lars 
Jensen mente ikke, at bestandsstørrelsen var så vigtig i sig selv, men at det afgørende er en vurdering af 
områdernes bæredygtighed, dvs. om der er for mange dyr eller ej.  
Poul Olesen (kreds 7) oplyste, at han årligt mister 40-50.000 kr. på sine ejendomme. Forudsætningerne for 
den nuværende forvaltning er ikke rigtig, det virker ikke. Dyrene spredes ikke, sådan som det antages, at de 
gør.  
 
Ejner Gubi (kreds 4) efterlyste en indsats fra landbruget, idet han mente, at ansvaret i hjortevildtgrupperne 
hviler for meget på jægerne. Det vil være en falliterklæring, hvis det bliver nødvendigt at lovgive på 
området.  
Der blev endvidere drøftet for og imod spidshjortefredningen på Djursland. Jørgen Brøgger (kreds 3) 
påpegede, at den betyder, at der ikke skydes hinder, fordi folk er bange for at komme til at skyde en 
spidshjort. Henrik Rudfeld (kreds 3) var enig, men anførte samtidig, at der er blevet flere mellemhjorte, så 
på den måde har fredningen virket. Lars Jensen påpegede, at en sådan virkning ikke fremgår af den rapport 
fra hjortevildtgrupperne, der er på vej.  
Henrik Bertelsen (Landbrug & Fødevarers repræsentant i den nationale hjortevildtgruppe) anførte, at 
landbruget gerne vil hjælpe til, men har brug for at vide, hvor det ikke fungerer. Det var DJ selv, der 
ønskede formandsposten i hjortevildtgrupperne. Der skal skydes flere hinder og kalve – det kan ske ved, at 
der tages hånd om sagen lovgivningsmæssigt ved en totalfredning af hjorte, men parterne vil stadig helst 
klare det uden et lovgivningsmæssigt indgreb. 
 
HB møde 23. september 2014 
Beslutning: 
MFL og LJE orienterede om status for og betydningen af den forvaltning af hjortevildt, der finder sted i dag. 
Der er behov for at finde nogle nye løsninger, der tilgodeser både lodsejerne, jægerne og rekreative 
interesser. Der skal udtænkes nye modeller/værktøjer, der kan virke over hele landet. Der er store 
regionale forskelle og dem skal der kunne tages højde for.  
LJE påpegede, at han ønsker en hjemmeside med al den tilgængelige viden m.v. som der kan henvises til.  
HB gav mandat til at arbejde videre med et paradigmeskifte i forhold til forvaltning af hjortevildt med 
henblik på opfyldelse af Vildtforvaltningsrådets målsætning for forvaltningen, idet der skal være stor fokus 
på kommunikation og inddragelse.  
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Fællesmøde for vildtforvaltningsudvalgene den 28. marts 2015 
Hjortevildts indsatsen har gennemgået en langvarende proces og er nu moden til en veldefineret 
indsats.  Der er således sat en tydelig retning for hjortevildtsindsatsen. 
 
Hjortevildtudvalgsmøde den 24. august 2015 
Beslutning: 
Udvalget fastslår ændrede arealkrav fremsat af skov- landbrug og DN fortsat er uacceptabelt. Alle har lige 
ret til jagten og vildtet, men alle har også et fælles ansvar for forvaltningen af vildtet, hvor vi alle skal blive 
bedre til at samarbejde over skel.  
Grundlæggende er udvalget enige i målsætningerne udstukket af VFR i 2001, men vurderer at der er behov 
for en konkretisering af disse i den National hjortevildtgruppe og Vildtforvaltningsrådet. Udvalget anbefaler 
samtidig, at tempoet ikke forceres unødigt i udarbejdelsen af den fremtidige forvaltningsplan.  
 
HB møde den 2. september 2015 
Beslutning: 
Formanden gennemgik historikken i sagen. Lars Jensen fulgte op på dette med en evaluering af processen, 
herunder baggrunden for at trække sig som formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe. Lars Jensen 
redegjorde ligeledes for tankerne for den fremadrettede proces i de forskellige hjortevildtgrupper, 
herunder de konklusioner hjortevildtudvalget kom frem til på mødet den 24. august.  
HB drøftede indgående emnet og konkluderede, at HB er enig i hjortevildtudvalgets indstilling.  
Miniformandsmøde den 8. oktober 2015 
 
Kronvildt/dåvildt vil blive behandlet i hjortevildtgrupperne og f.s.v.a. de lokale jagttider kan vi i DJ, som 
hidtil, komme med vores forslag inden for den brede ramme af de generelle jagttider, som rådet så vil tage 
til efterretning og videreindstille.  
 
Processen i forhold til inddragelse af medlemmerne blev drøftet. Der var enighed om, at det er vigtigt, at 
der er både biologisk, juridisk og politiske realisme omkring forslagene og at vurderingen omkring dette er 
kendt af medlemmerne. 
 
Hjorteudvalgsmøde den 7. december 2015 

Beslutning: 
Lars Jensen redegjorde for forhandlingerne i Den Nationale Hjortevildtgruppe. Alle parter har haft deres 
særlige ønsker, men den løsning som foreligger er et udtryk for et kompromis.  
Efterfølgende udspandt der sig en god og konstruktiv debat om fordele og ulemper i det fremsatte forslag.  
Udvalget nåede frem til et fælles forslag, som FM for udvalget skal bringe med til næste møde i HB og ved 
godkendelse, efterfølgende i Den Nationale Hjortevildtgruppe.  
Hjortevildtudvalget ønsker, at der regionalt bliver handlefrihed til at grupperne kan fastsætte maksimalt 6 
ugers sammenhængende jagttid på hjort i perioden 1/9 – 31/12. Gruppens indstilling skal opnås i fuld 
enighed, ellers er der tilbagefald til den Nationale gruppes kompromis.  
 
  



 

25 
 

 

HB møde den 9. december 2015 
Beslutning: 
Endelig forelagde formanden modellen til hjortevildtforvaltning, som den foreløbigt er fremsat fra den 
Nationale Hjortevildtgruppe. Lars Jensen oplyste nærmere om den forudgående proces hen imod 
kompromisset. Modellen skal ses som en skabelon.  
Der har været møde i hjortevildtudvalget, hvor modellen også er drøftet. Udvalget ønsker mulighed for, at 
de Regionale Hjortevildtgrupper kan flytte op til 6 ugers jagttid på hjort i perioden fra 1.9 til 31.12. Hvis ikke 
der er enighed i den regionale gruppe, falder man tilbage til udgangspunktet.  
Der var enighed i HB om, at der ønskes mulighed for, at de 6 uger kan placeres anderledes, som anført oven 
for, og at der kan ske reduktion i jagttiden generelt, hvis den regionale hjortevildtgruppe er enig herom. 
Der er ikke pt. enighed m.h.t. arealkrav og modellen i øvrigt. 
 
Formandsmøde 9. december 2015 
 
CLC fremlagde den nye model for jagttider på kronvildt, som den Nationale Hjortevildtgruppe er blevet enig 
om. Meningen er, at den nu skal diskuteres på årsmøderne med efterfølgende afrapportering til HB.  
 
Formanden for Jægerforbundets hjortevildtudvalg, Lars Jensen, fortalte om processen og fremlade Den 
Nationale Hjortevildtgruppes nye model, der nu skal drøftes på årsmøderne. Det har været magtpåliggende 
for Lars Jensen at sikre, at alle lodsejere i fremtiden har mulighed for at skyde mindst en hjort ældre end ét 
år. Han ønsker desuden en model, hvor de regionale hjortevildtgrupper selv kan bestemme, hvornår de 
seks ugers jagt på hjorte ældre end ét år skal placeres i sæsonen. Det kan også være, at seks uger er for lang 
en jagttid på ældre hjorte i visse områder, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at kunne afkorte denne 
jagttid, argumenterede han. 
 
Ejner Gubi (kreds 4) gjorde forsamlingen opmærksom på, at der er en udbredt opfattelse af, at 
Jægerforbundet har fået ”det røde kort” af de andre i den Nationale Hjortevildtgruppe. Det kan betyde 
medlemsnedgang, men det er også indførsel af kvotejagt ind ad bagdøren. 
 
Arealbegrænsningerne, mente Ejner Gubi også var et problem. Han frygter, at nogle jægere vil holde tryk- 
og drivjagter i september uanset de jagtetiske regler for kronvildt. Endelig ønskede Ejner Gubi at vide, hvad 
HB ville gøre, hvis medlemmerne vender tommelfingeren nedad på årsmøderne?  
 
Til det svarede Claus Lind, at der lyttes til medlemmerne, når de spørges, og deres tilkendegivelse på 
årsmøderne tages naturligvis med i den fælles beslutning, der skal træffes i HB.  
 
Per Henriksen (kreds 1) lagde ikke skjul på, at man i kreds 1 helst selv vil kunne bestemme placeringen af de 
seks ugers jagttid på ældre hjorte; fra 1. november. Han ønskede også selv at kunne bestemme jagttiden på 
hinderne, da de skal spares for at sikre den fortsatte bestandsspredning i området.  
 
Lars Jensen fik afslutningsvis til det punkt ordet og sagde henvendt til Ejner Gubi, at han har det 
udgangspunkt, at alle jægere overholder loven! Til Per Henriksen svarede han, at han også håber på 
regional selvbestemmelse i forhold til at kunne lægge de seks uges jagttid på hjorte, hvor man ønsker det. 
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HB møde 3. februar 2016 
Beslutning:  
Formanden introducerede baggrunden for punktet.  
HB drøftede processen, herunder den kritik af denne, der har været på en række årsmøder, og 
kommunikationen omkring processen.  
HB gennemgik og drøftede de svar, der er indkommet fra de allerede afholdte årsmøder.  
HB var enige om at henstille til Vildtforvaltningsrådet, at processen udskydes, så der bliver bedre tid til at 
drøfte indholdet af en acceptabel løsningsmodel. 
 
Årsmøder i jægerrådene – 2016 
 
Grundlæggende ønskes arealkravet ikke ændret i forhold til de nuværende regler. Arealkravet kan dog 
accepteres af et flertal, af de medlemmer som har deltaget på årsmøderne, som et værktøj for det store 
hjortevildt. I forhold til jagttiderne er der et klart ønske om lokal indflydelse på jagttiderne, da der er 
forskellige lokale forhold der gør sig gældende. 
 
Hjorteudvalget – 8. marts 2016 
Beslutning: 
Lars Jensen orienterede om de seneste drøftelser i den Nationale Hjortevildtgruppe. Der er nu opnået 
opbakning til, at en enig regional hjortevildtgruppe kan de maksimalt 6 ugers jagttid på hjort omplaceres, 
hvis der ikke opnås enighed i gruppen er jagttiden 1/9-15/10. Jægerforbundets ønske om længere jagttid 
på hjorte er ikke imødekommet.  
 
Det er blevet præciseret, at den metode, der skal anvendes til at tilvejebringe overblikket over udbyttes 
størrelse og sammensætning skal være valid og anvendelig, men hvilken moniteringsmetode der skal 
anvendes afventer afklaring.  
 
Den Nationale gruppe har indsendt indstilling til Vildtforvaltningsrådet til mødet den 15. marts.  
 
Herefter oplyste Claus Lind Christensen om det mandat, han havde med til Vildtforvaltningsrådet. 
 
HB møde - 17. marts 2016 
Beslutning: 
Formanden gennemgik kort forløbet af Vildtforvaltningsrådet den 15. marts. Der er udarbejdet 

en nyhed til hjemmesiden efter mødet, herunder i forhold til konklusionerne på 

hjortevildtpunktet. DJ vil udarbejde et forvaltningsnotat om hjortevildt til brug for mødet i juni 

måned. DJ vil være en del af de informationsmøder, der skal afholdes rundt i landet inden 

mødet i juni. Der forventes at blive afholdt 4 møder.  

Der var enighed om, at det er vigtigt at få kommunikeret, at der også fremadrettet vil være en 

væsentlig rolle for de lokale hjortevildtgrupper. 
 
HB møde - 29. april 2016 
Beslutning: 

Det blev besluttet, at ny formand for Hjorteudvalget og medlem af Den Nationale 

Hjortevildtgruppe bliver Norbert Ravnsbæk, og Jens Bjørn Andersen bliver medlem af udvalget. 

Jens Venø Kjellerup udtræder som medlem af udvalget. 
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HB møde - 18. maj 2016 

Beslutning: 

I punktet om Hjortevildtforvaltning deltog også Mads Flinterup og Torsten Lind Søndergaard. 

Mads Flinterup indledte drøftelsen med en faglig faktuel status på hjortevildtforvaltningen og 

de fastlagte mål. 

 

HB er enig i at medvirke at nå målene.  

Gennemgik et skriftligt forslag til indstilling. 

 

 
HB var efter omstændighederne enige i indstillingen. Ligeledes var der enighed om, at arealkrav ikke kan 
imødekommes.  
Med hensyn til det videre forløb er den fremlagte indstilling fortrolig, indtil formanden frigiver 
indstillingen. 
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HB møde – 10. juni 2016 

Beslutning: 
På baggrund af historikken omkring hjortevildtsagen, indtrykkene fra dialogmøderne og de fremtidige 
perspektiver for samarbejde på lokal og national plan drøftede HB mandatet til formanden til mødet i 
Vildtforvaltningsrådet den 14. juni 2016.  
 
HB anerkender den nationale ramme, men er stærkt utilfreds med arealkravet og kravet til tvungen 
indberetning. HB vil derfor gerne fastholde de to tidligere fremlagte forbehold omkring indberetning og 
arealkrav ud fra en forventning til, at et krav om skærpet lokal indsats ved lokale forsøgsordninger skal 
føre til, at de af VFR fastlagte mål kan nås.  
 
CLC fremlagde et oplæg til den holdning, CLC ville fremlægge på vegne DJ på mødet i VFR. Bestyrelsen 
godkendte oplægget. Det blev aftalt, at oplægget er fortroligt, indtil VFR har udsendt pressemeddelelse 
efter mødet den 14. juni. Det blev endvidere aftalt, at CLC kan kontakte NHR, hvis der sker ændringer 
under VFR mødet, som kræver sparring. 

 
Hjorteudvalgsmøde – 27. juni 2016 

 

På mødet blev der fulgt op på indstillingen fra VFR til ministeren, hvor der også blev drøftet 

forsøgsordninger. 

Ligeledes blev der på dette møde drøftet fodring af hjortevildt samt skydetårne. 

 

Der blev givet en kort orientering om dåvildtet og den fremadrettede proces. 

 

Hovedbestyrelsesmøde – 9. september 2016 

Beslutning: 

CLC redegjorde kort for beslutningen på det seneste møde i VFR og indtrykkene fra høringen 

arrangeret af Thomas Danielsen og de afledte drøftelser. 

 

Med hensyn til indsamling af kæber blev det konkluderet, at NIS tager et møde med DCE, hvor 

man, udover at modtage de mange frivillige bidrag til kæbeindsamling landet over tilbyder, at 

kreds 1 vil indgå i et separat forsøg med indsamling af kæber. Formålet med forsøget er at få 

etableret et konkret setup til indsamling af kæber samt en optimal dataindsamling og 

validering med start 1. november. NIS beder DCE konkretisere valideringen. 
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Forsøget fra kreds 1 skal danne grundlag for de kommende års indsamlingspraksis. DJ støtter 

derudover frivillig indsamling af kæber, men indsamlingen kan som udgangspunkt ikke danne 

grundlag for fremtidig kronvildtforvaltning i dens nuværende form. 

 

Historik 

Efter at konklusionen fra HB mødet i dag og link fra de seneste artikler fra Jæger er sat ind, vil 

bilaget blive åbnet. 

 

 


