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Oktober 2015  

Nyhedsbrev nr. 36 

 

Den fremtidige forvaltning af Hjortevildt i Danmark (opsummering og status) 

Der er løbet meget vand i åen siden Den Nationale Hjortevildtgruppe den 11/5 2015 præsenterede 
første udkast til ny forvaltningsmodel for Hjortevildtforvaltning. Der var 2 varianter af model. En 
som Danmarks Jægerforbund stod bag og en som Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening og 
Danmarks Naturfredningsforening stod bag. Begge modeller bygger på en deling af muligheder for 
hjortevildt jagt for registrerede / ikke registrerede medlemmer af et hjortevildtlaug. Du kan finde 
udkastene til modellerne her. 

Der har efterfølgende været en del kritik af modellen og den er efter sigende tage helt eller delvis 
ud af oplægget. Der er dog ingen tvivl om, at Hjortevildtgruppen gerne ser en eller anden form for 
organisering / drøftelse over markskel af den kommende forvaltning.  

Den 12. august 2015 beslutter Lars Jensen, formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe og 
Jægerforbundets repræsentant at træde tilbage som formand og fortsætte som mening medlem 
af gruppen. Lars mener herved at han bedre kan styrke jægernes stemme i Hjortevildtgruppen. Du 
kan læse mere her. 

Den 21. august 2015 bliver Svend Bichel tidl. præsident for DN udpeget som ny formand for Den 
Nationale Hjortevildtgruppe. Du kan læse mere her. 

Der har været sagt og skrevet meget om Danmarks Jægerforbunds rolle og ansvar i forbindelse 
med de kommende forvaltningsopgaver for hjortevildtforvaltning. På Jægerforbundets 
hjemmeside er der flere oplysende links, der på en god måde beskriver og oplyser hvad der er sket 
indtil nu, hvilke spørgsmål og svar der har været i debatten og hvilke mulige løsninger der p.t. 
arbejdets med. Du finder linket her.  

Der har også været en livlig debat på www.netnatur.dk specielt under emnet ”politik” hvor bl.a. 
vildtbiolog Egon Bennetsen kommer med hans syn på den kommende forvaltning. Du kan finde 
artiklen her.  
 

Seneste nyt og status: 
Hjortevildt Djursland (Regionen) og de lokale laug holdt møde mandag den 26/10 på Eldrupgård 
(Skovskolen), hvor formålet for mødet var at finde fælles fodslaw til den fremtidige hjortvildtforvaltning på 
Djursland. Forskellige forslag blev behandlet og det lykkedes at opnå enighed om nedenstående oplæg. 
 
Nedennævnte oplæg til jagttider og forvaltningsredskaber for Djursland er fremsendt ultimo okt. 2015 til 
den Den Nationale Hjortevildtgruppe til godkendelse – det er dog vigtigt, at være OBS på at oplægget er 
fremsendt som forslag og IKKE er godkendt (endnu). 
 

Hjorte: Jagttid 01.10 – 31.12.  
Spidshjorte + kalve: Jagttid 01.09 – 31.01. Kun anstandsjagt i sept. 
Hind: Jagttid 01.10 – 31.01 (kalv skal så vidt muligt nedlægges før hind) 
 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=2780
http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=3474
http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=3483
http://www.hjortevildt.dk/
http://www.netnatur.dk/
http://netnatur.dk/jagtpolitik/forside/3495-flere-voksne-hjorte-kan-opnaes-uden-beukratiske-regler
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Forvaltningsredskaber 

Areal: Ingen kronvildtjagt på ejendomme under 5 ha.  

Kvote: En´ hjort pr. ejendomme mellem 5 – 100 ha (sammenhængende) derefter en hjort pr. 
påbegyndt 100 ha. Spidshjorte uden for kvote. 

Vildt Indberetning: Kronvildt skal indberettes til Vildtudbyttestatistikken samme dag, det er 
nedlagt. 

Afstandskrav fra foderplads til skel: 100 m 

Naturstyrelsen: Rapporteringspligt til regionen om reguleringstilladelser, evt. c.c. ved udstedelse af 
tilladelse. 

Øvrige informationer: 

Slagteri i Allingåbro 

Mogens Rosengaard og Preben Lund har sammen med slagtemester Bo Drachmann lagt op til et 
samarbejde mellem slagteriet og de lokale jægere omkring forarbejdning af kronvildt. 

Følgende forhold gælder: 

1. Vildtet skal mærkes i henhold til aftale med slagteriet. 
2. Kode til vildtindleveringsrum fås efter aftale med slagteriet. 
3. Vildtet skal være friskskudt og må ikke have hængt i flere dage. 
4. Vildtet skal transporteres under hygiejniske forhold i overdækket og rengjort trailer e.l. 
5. Vildtet hentes retur til aftalt tidspunkt. 
6. Af hensyn til planlægning af slagtningen vil Djurs Slagtehus gerne have information i god tid 

om indlevering af forventede større partier. 
7. Der kan evt. træffes aftale med Preben Lund om transport af vildt fra jagtdistrikterne til 

Djurs Slagtehus. Kontaktinfo: Lundpreben@dlgmail.dk – Tlf. 6134 8645. 
  

Kontaktdata: 

Djurs Slagtehus ved slagtermester – Bo Drachmann – Hovedgaden 28 – 8961 Allingåbro Tlf.: 8648 
8531 – Mail: slagter8950@hotmail.com 

 

Vi håber, at nærværende nyhedsbrev har samlet og kastet lidt lys over de mange informationer og 
debatter som der har været til den fremtidige Hjortevildt forvaltning. Såsnart vi ved mere nyt vil 
du blive informeret og indtil da kan du følge med på Hjortevildt Djursland . 

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. 
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