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December  2015  

Nyhedsbrev nr. 37 

 

Den fremtidige forvaltning af Hjortevildt i Danmark   

 

Nærværende nyhedsbrev er et kort resume, af det referat som er tilgængelig på Jægerforbundets 
hjemmeside vedr. ”Nyt forslag for kronvildt”. Du kan finde hele referatet her. 

 

Den Nationale Hjortevildtgruppe ved formand Svend Bichel har netop frigivet ny model til den 
fremtidige hjortevildtforvaltning.  
Modellen bygger på fire elementer, der har fokus på og sikrer i al fald fire ting: at alle jægere 
fortsat kan jage kronhjort. At trykket tages af hjortene, og at vi får sat en stopper for de brodne 
kar, som nedlægger for mange hjorte i forhold til arealet. Endelig, så lægges der et tryk på kalve og 
hinder, fastslår formanden for hjortevildtgruppen. 

 

Modellen (udkast) for jagttider fra sæsonen 2018/2019 ser ud som følger: 

Kronkalv 1/9 – 31/1. 

Hind 16/10-31/1. 

Spidshjort 16/10-31/1. 

Hjort 1/9-15/10. 

Disse jagttider skal ifølge modellen gælder for hele landet. 

– Ifølge forslaget må enhver jæger nedlægge en hjort større end spidshjort. Så der er altså 
kronvildtjagt, herunder hjortejagt, for alle danskere jægere, uanset hvor megen jord de råder over, 
understreger Lars Jensen, Jægerforbundet. 

 

Hektargrænse 

Den Nationale Hjortevildtgruppe ønsker en hektargrænse, før du må nedlægge nummer to hjort 
større end spidshjort. Grænsen er ikke fastlagt endnu, men gruppen har diskuteret 100 hektar. De 
100 hektar er i øvrigt fuldstændig sammenfaldende med de jagtetiske regler tilbage fra 2004, som 
alle parter i Vildtforvaltningsrådet står bag, fastslår Svend Bichel. 

 

Rapporteringspligt 

Der arbejdes med en indrapporterings pligt (for hjorte) og at denne skal være så simpel og enkel at 
forstå som muligt. Det skal afklares præcist hvordan det kan gøres, men det vil sandsynligvis blive 
via en app til din smartphone eller lignende. Og de, der ikke råder over den mulighed eller er i tvivl 
om fremgangsmåden, må søge hjælp hos andre. Dette indrapporteringssystem vil også være med 

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/nyt-forslag-for-kronvildt-helt-andet-regelsaet/
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til at give Naturstyrelsen og alle os andre et retvisende indblik i, hvor mange hjorte der nedlægges, 
og hvad størrelse de har.  

 

Adskilte jagttider 

Et flertal i Den Nationale Hjortevildtgruppe har dømt de regionale særfredninger ude. Lars Jensen, 
Jægerforbundet har i forhandlingerne argumenteret for, at jagttiderne på hind og hjort da burde 
skilles fra hinanden, hvilket de andre parter bøjede sig for – se jagttider. 

 

Køreplan 

Den foreliggende model til løsning af problemerne med den nuværende forvaltning ønsker 
Danmarks Jægerforbund at få drøftet blandt medlemmerne, så derfor starter nu følgende proces: 

 Den 7. december er der møde i Danmarks Jægerforbunds interne Hjorteudvalg  

 Den 9. december er der møde for Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse, kredsene, 
jægerrådene og udvalgene.  

 I januar og februar er der møder i jægerrådene i kommunerne, hvor forslaget vil blive 
præsenteret og debatteret 

Formanden for Den Nationale Hjortevildtgruppe, Svend Bichel, skal præsentere modellen for 
Vildtforvaltningsrådet den 15. marts næste år. 

 

Øvrige informationer fra lauget. 

Der bliver desværre ikke en samlet fællesjagt på hele Djursland i januar 2016. De lokale 
hjortevildtlaug vil undersøge om der kan fremadrettet kan udformes et koncept, hvorunder alle 
lodsejere vil tilslutte sig en fællesjagt. 

Vi opfordre fortsat til, at man finder sammen på tværs af markskel og holder fællesjagt og det må 
da gerne blive lørdag den 9. januar 2016 . 

 

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. 

mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

