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December 2015  

Nyhedsbrev nr. 38 

 

Den fremtidige forvaltning af Hjortevildt i Danmark  

Den Nationale Hjortevildtgruppe har på møde den 14. december drøftet sprossetælling, 

arealbegrænsning og testområder i forhold til oplæg om jagtider fra Nov. 2015, samt hvilke 
udeståender som mangler at blive behandlet og besluttet. 

Indstilling: 

Den Nationale Hjortevildtgruppe er blevet enige om, at indstille følgende jagttider for Kronvildt fra 
sæsonen 2018/2019 til Vildtforvaltningsrådet: 

 Kronkalv 1/9 – 31/1. 

 Hind 16/10-31/1. 
 Spidshjort 16/10-31/1. 
 Hjort 1/9-15/10 dog Nordjylland 1/11-15/12 

For hjort ældre end spidshjort er der ingen sprosse begrænsning. 

Der er ingen begrænsning i forhold til areal for den første hjort ældre end spidshjort som 
nedlægges. For hjort nummer to, skal man råde over 100 HA, for hjort nummer tre 200 HA osv. 

For kalv, spidshjort og hind er der ingen areal begrænsninger i forhold til nedlæggelse af disse. 

Udeståender: 

Der udestår følgende emner at blive diskuteret i Den Nationale Hjortevildtgruppen. Dette vil ske 
på møde den 12. januar 2016: 

 Jagttider på Dåvildt 
 Regulering og skader på mark og skov 
 Fodring 
 Jagtetiske regler 
 Forsøgs laug 

 
Du kan løbende blive opdateret på vores hjemmeside: hjortevildtdjursland.dk 

Ny knivlov 

Den 21. december 2015 præsenterede den blå blok i folketinget en ny knivlov, som ved første 
øjekast ser ud til at løse jægernes og danskernes problemer med ulovlige knive. Se information på 
Jaegerforbundet.dk 

Efterfølgende har en del borgere ytret bekymring angående begrebet ’anerkendelsesværdigt 
formål’, som du kan finde svar fra Justitsministeriet på jaegerforbundet.dk  

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=2720
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/ny-knivlov-kaempe-sejr-for-jaegerne/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/ny-knivlov-kaempe-sejr-for-jaegerne/
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Øvrige informationer fra lauget (gentagelse fra nyhedsbrev nr. 37).  

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. 

 

 

 

Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlaug vil gerne ønske alle en glædelig jul og godt nytår! 

 

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

