
 

 

Djursland den 5/11 2014 

 

Invitation til informationsmøde om bæredygtig kronvildtforvaltning 

Den Regionale Hjortevildtgruppe for Djursland valgte i 2007 at ansøge Vildtforvaltningsrådet om en treårig 
forsøgsfredning af spidshjorte. Formålet med fredningen var at undersøge, om der kunne skabes en mere ligelig 
køns- og aldersfordeling i bestanden, herunder opnå en større andel af ældre handyr. Ansøgningen blev 
imødekommet, og senere forlænget med yderligere 3 år. 

Aarhus Universitet, Institut for Bioscience blev på foranledning af Naturstyrelsen bedt om at udarbejde årlige 
rapporter i en 5 årig periode. I jagtsæsonerne 2008/2009 til 2012/2013 blev der således indsamlet 1601 kæber fra 
krondyr nedlagt i Syd- og Norddjurs kommuner. Kæberne med tilhørende oplysninger blev brugt som 
analysegrundlag i forbindelse med projektet. 

Projektet og den afsluttende rapport blev udarbejdet af Peter Sunde og Lars Haugaard. Rapporten sammenholder 
desuden effekten af spidshjortefredningen på Djursland med mellemhjorte fredningen i Oksbøl. 

Den Regionale Hjortevildtgruppe og Kron- og hjortevildt laugene på Djursland har hermed fornøjelsen, at invitere til 

et informationsmøde om projektet, og den afsluttende rapport, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål og 

drøfte den videre forvaltning. 

Program: 

19.00 Velkomst ved Per Therkildsen, formand for den regionale hjortevildtgruppe på Djursland. 

19.15 Gennemgang af den afsluttende kæberapports hovedpunkter og konklusion ved rapportens forfattere 

Peter Sunde og Lars Haugaard, Aarhus Universitet for Bioscience. 

20.00 Spørgsmål.  

20.45 Kaffe og kage 

21.30 Information fra regionen om anbefalinger til afskydning, fællesjagt den 3/1 2015 og oplæg til ny 

forvaltningsstrategi ved Per Therkildsen. 

21.50 Afslutning ved Per Therkildsen. 

Dato: 4 december. 

Sted:  Vivild Ungdomsskole, Langgade 37, Vivild, 8961 Allingåbro. 

Parkering: Der kan parkeres på P-pladserne på begge sider af Nørregade samt på p-pladserne syd for skolen. 

Desuden er der P-pladser øst for kirken. Der må ikke parkeres langs Nørregade. 

Tilmelding er ikke nødvendigt, alle kan deltage – entré kr. 50,00. 

Kom og mød op til et yderst interessant informationsmøde. 

På vegne af den Regionale Hjortevildtgruppe og Kron- og hjortevildt laugene på Djursland.  

Med venlig hilsen 

Per Therkildsen 

 


