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Referat 

Hjortevildtudvalgsmøde 

Den 24. august 2015 kl. 17.00- 20.00 

 

 

Sted 

 

 

 

Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle 

 

Mødedeltagere 

 

Lars Jensen, (HB) Formand 

Claus Lind Christensen (Formand DJ) 

Knud Pedersen (Vestjylland) 

Sonny Persson (Nordsjælland) 

Jens Grøn (Sydjylland) 

Tage Espersen (Nordjylland) 

Jens Venø (HB) 

Per Therkildsen (Djursland) 

Hans Schougaard (Midtjylland) 

Hans Kr. Nielsen (Fyn) 

Jacob Bak (Sydsjælland) 

 

 

Administrationen 

 

Mads Flinterup 

 

Fraværende/afbud 

 
Kristian Stenkjær (Lolland-Falster) 

John Walther (Bornholm) 

Niels Quist (Himmerland) 

Jens Hangaard Nielsen (Sønderjylland) 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 
Ansvarlig: LJ 
 
Sagsfremstilling: 
Dagsorden til indeværende møde i Hjortevildtudvalget er udsendt pr. mail den 21. august 2015. 

 
Bilag: Ingen 
 
Økonomi: Ingen 
 
Indstilling: Dagsordenen indstilles til godkendelse. 
  
Beslutning: Godkendt uden bemærkninger. 
 
Kommunikation: 
 
 
 

2. Orientering fra Udvalgsformand  
 
Ansvarlig:  
LJ/MF 
 
Sagsfremstilling: 
Lars Jensen orienterer omkring processen i den Nationale hjortevildtsgruppe siden 
fællesmødet i maj ’15, herunder modtagne forslag fra de regionale grupper, det videre 
forløb i processen samt hvilke muligheder der er fremadrettet.  
 
Bilag:  
 
Økonomi: 
 
 
Indstilling:  
Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
 
Beslutning:  
Hjortevildtudvalget har drøftet den verserende debat som har fyldt henover 
sommerferien. Skriftlige forslag til den fremtidige kronvildtforvaltning, der var 
indkommet fra de regionale grupper, blev omdelt. Et enkelt forslag blev delvist 
gennemgået.  
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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. 
 
Kommunikation: 
 
 
 

3. Orientering fra de regionale grupper 

 
Ansvarlig: Formændene fra de regionale hjortevildtsgrupper. 
 
Sagsfremstilling:  
De regionale hjortevildtsgruppers formænd orienterer om arbejdet i de enkelte 
regionale grupper.  

 
Bilag: Ingen 

 
Økonomi: Ingen 
 
Indstilling: Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning: 
Processen fremadrettet er, at DJ ønsker at tage udgangspunkt i de af de regionale 
hjortevildtgrupper fremsendte forslag med henblik på justering af jagttider. Samtidig 
opfordres der til at understøtte frivillige laug samt at afprøve laug i større skala.   
 
Udvalget står uforstående overfor, det af den Sydjyske gruppe fremsendte forslag, som 
Udvalget finder værende på kant med det etiske regler for hjortevildtjagt. 
 
Kommunikation: 
Der følges kommunikativt op via artikler på www.jaegerforbundet.dk og to 
artikelrækker i Jæger i oktober og november. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jaegerforbundet.dk/
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4. Bæver 

 
Ansvarlig:  LJ 
 
Sagsfremstilling:  
 
Efter udsætning af bæver i 1999 i Jylland / Klosterheden og i 2009 på Sjælland / Arresø, 
er det besluttet, at den nuværende forvaltningsplan for bæver skal revideres. 
 
Udgangspunktet for dette arbejde er at der er lagt op til, at der skal udarbejdes en 
forvaltningsplan efter adaptive principper. 
 
Arbejdet er igangsat af Naturstyrelsen, og sagen behandles i vildtforvaltningsrådet. På 
VFR mødet den 14. august 2015 er det aftalt, at Naturstyrelsen efter drøftelse i en 
nedsat følgegruppe, skal vende tilbage med en målsætning for en fremtidig 
forvaltningsplan som skal godkendes af VFR, inden det videre forløb med 
forvaltningsplanen fortsættes. 
 
Jf. Danmarks Jægerforbunds natursyn, ønskes der jagttid på arter, når disse har opnået 
en passende bestandsstatus. 
For bæver bestanden i Vestjylland er der nu ved at være en situation, hvor der sker en 
udvandring fra kerneområdet i Klosterheden, da bestanden vokser, som også betyder at 
der etablere sig ynglende bævere uden for kerneområdet. 
Der er ikke taget stilling til om den nuværende bestandsstørrelse, er at betegne om en 
”passende bestandsstatus”, men da bestanden vokser, må det forventes at ske inden for 
en rum tid. 
 
Der bruges for nuværende ressourcer på at forhindre skader, da bævernes dæmninger 
skaber oversvømmelser på marker, som pt. forhindres ved at der fjernes dæmninger, og 
der er overvejelser om der skal reguleres enkelte dyr i forbindelse med skader. 
 
Som en del af en fremtidig forvaltningsplan vil der komme en drøftelse om der skal 
defineres områder, hvor der ønskes bæver og områder hvor der ikke ønskes bæver. 
Dette skal DJ have defineret en holdning til, hvor der skal tages højde for om der ønskes 
yderligere spredning med de positive elementer der er for den omgivende natur og med 
de udfordringer det giver for samfundet. 
 
Ud fra vores natursyn så er udgangspunktet, at DJ ønsker jagt som et redskab til at 
forvalte bestanden. 
 
Bilag: 
x.1 Nuværende forvaltningsplan for bæver 
x.2 Sagsfremstilling fra Vildtforvaltningsmødet den 14. august 2015 
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x.3 Danmarks Jægerforbunds Natursyn afsnit 1.13 
x.4 Artikel fra Jæger august 2015 om adaptiv forvaltning 
 
 
Økonomi: Ingen. 
 
Indstilling:  
Det indstilles, at hjortevildtudvalget kommer med en indstilling til, hvordan fremtidens 
forvaltning af bæver bør ske. 
 

- Herunder afklaring af hvilke principper der ønskes anvendt i forhold til at regulere 
den konkrete afskydning? 

- Skal der defineres områder hvor der kan være bæver, og områder hvor der ikke 
kan være bæver? 

 
Denne indstilling skal anvendes, som et mandat til drøftelserne om den fremtidige 
forvaltning af bæver i VFR, samt som et input i debatten om vores fremtidige natursyn 
RASKnatur. 
 
Beslutning: 
Udvalget anbefaler en model, hvor der uden for særlige bæver-kerneområder, tildeles 
jagttid, når bestanden kan klare en jagtlig beskatning. Udvalget ønsker en dynamisk 
tilgang til områdeudpegning og jagttid. 
 
Kommunikation: 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Eventuelt 

 
Ansvarlig: Alle 
 
Sagsfremstilling: 
 
  
Bilag: 
Ingen.  
 
Økonomi: 
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Indstilling:  
 
Beslutning:  
Det skal bringes i erindring, at Jægerforbundets repræsentanter i de regionale 
hjortevildtgrupper er forpligtet til at holde møde med repræsentanter fra de regionale 
Kommunale Jægerråd. 
 
 
Kommunikation: 
 
 
 
 
 

6. Fastsættelse af næste møde 

 
Ansvarlig: LJ/MF 
 
Sagsfremstilling: 
 
Det anbefales at fastsætte mødetidspunkt samt -sted for udvalgets næste møde.  
 
Økonomi: 
 
Indstilling: 
 
Beslutning:  
 
Til orientering:  
Førstkommende Hovedbestyrelsesmøde i DJ afholdes den 2. september 2015 
Den Nationale hjortevildtgruppe afholder møde den 8. september 2015 
Vildtforvaltningsrådsmøde afholdes den 16. september 2015 
 
I forlængelse af disse møder blev det besluttet at afholde næste møde i 
Hjortevildtudvalget den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00 på Hotel Hedegaarden i Vejle. 
 
Kommunikation: 
 
 


