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Maj 2015  

Nyhedsbrev nr. 34 

 

Nyt fra Regionen 

Den fremtidige forvaltning af Hjortevildt i Danmark (fortsættelse) 

Der er ikke kommet mange informationer om den kommende forvaltning af Hjortevildt til lauget 
siden sidste nyhedsbrev. Vi fornemmer, at der arbejdes på højtryk bag lukkede døre og der p.t. er 
afleveret input til den kommende forvaltning fra de enkelte organisationer (Jægerforbundet, 
Landbrug og fødevarer, Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftrådet m.fl.) 
på det årlige møde med Den Nationale Hjortevildtgruppe den 11/5 2015.  

Der er dog i april måned kommet enkelte informationer ud, om elementer som er i spil i den 
fremtidige Hjortevildt forvaltning: 

 Lodsejere, der ønsker at drive jagt på hjorte, skal som udgangspunkt tilslutte sig en 
forvaltningsplan. 

 Lodsejere, der ikke ønsker at tilslutte sig en forvaltningsplan, vil få begrænsede muligheder 
for at drive jagt på hjort.  

 Der arbejdes på at få den samme jagttid for hjortevildt på landsplan. 
 Afskydningen skal antalsmæssigt foregå ud fra de tællinger man lokalt er blevet enige om.  
 Der arbejdes for at skabe rammer for en lokal forvaltning også hvad angår hind og kalv. 
 Der arbejdes desuden med at gøre Vildtudbyttestatistikken mere brugervenlig og med 

plads til flere oplysninger, der kan hjælpe med den fremtidige forvaltning.  
 Der arbejdes desuden med at forbedre kommunikationen ud til Jægerne, såvel medlemmer 

af Jægerforbundet, som ikke medlemmer. Her er det centrale punkt, mailadresser og 
hvordan man får disse samlet ind. 

Endvidere kan vi læse i det seneste Jæger (Maj 2015), om nogle af de midler, som de forskellige 
organisationer i den nationale hjortevildtgruppe har bragt i spil: 

 Afkortning eller udvidelse af jagttiden 
 Maksimalt ét handyr pr. ejendom eller pr. 50 hektar eller pr. jæger 
 En kvoteordning 
 Køb af tags („kort/tilladelser“) for at få retten til at skyde en hjort 
 Skumringsjagt 
 Jagt på smalhinder i maj og juni 
 Indførelse af jagttid i februar 
 Bedre reguleringsmuligheder 
 Fællesjagt på kalv og hind på tværs af ejendomsskel 
 Udelukkelse af grådige jægere, der ødelægger det for de mange anstændige. 
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Vi forsøger at holde dig løbende opdateret på hjemmesiden  www.hjortevildtdjusland.dk  

Vi håber, at vi kan give flere informationer på vores generalforsamling den 4. juni – så derfor: 
sæt kryds i kalenderen og møde frem og hør om senest nyt om den fremtidige forvaltning. 

Generalforsamling 2015 
Der inviteres herved til generalforsamling i Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 
 
Torsdag den 4. juni 2015, kl. 19.00 i Kulturperronen, Torvegade 1 A i Auning 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretning om laugets virke siden sidste ordinære generalforsamling. 
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastlæggelse af kontingent. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelse + suppleanter. 
7. Valg af bilagskontrollanter + suppleanter. 
8. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen vil der være et eksternt indlæg (information om forvaltning).  
 
Lauget vil være vært ved en forfriskning og kaffe/te med kage i forbindelse med 
generalforsamlingen. 
 
På bestyrelsens vegne 
Formand Karsten Hansen,  
 

Nyt fra lauget 

Regionen har i lighed med tidligere år, bedt os om at tælle krondyr og dådyr den 16/5 om morgenen. Vi 
tæller alle voksne dyr inkl. kalve fra sidste år. Nye kalve fra i år skal ikke tælles. Der skal ikke skelnes mellem 
hjorte og hinder/kalve. 

I kan enten maile resultatet på karsten@hjortevildtdjurland.dk eller sende det på SMS på 20 74 00 17. 

Lauget ønsker alle knæk og bræk for den forestående bukkesæson. 

 

 

Med venlig hilsen 

Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

Formand Karsten Hansen 

karsten@hjortevildtdjursland.dk 

Følg løbende med på vores hjemmeside om aktiviteter i lauget. Se link. 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=2720
mailto:karsten@hjortevildtdjurland.dk
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