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Siden sidst 

14 dage kan virke som lang tid og dog: der kan ske rigtig meget på kort tid inden for hjortevildt 
forvaltning. Dette nyhedsbrev prøver at summere op hvad der er sket siden jægerrådsmøderne i 
januar måned.  

NB: Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at nærværende information er hentet på Danmarks 
Jægerforbunds hjemmeside samt på Netnatur.dk. Der er p.t. ingen officiel information som 
tilflyder / deles med Regionen og de lokale laug – men det skal I jo ikke ”snydes” af.  

 

Den 29/2 2016 møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe 

Der har været et møde den 29/2 i DNH, hvor lokale medbestemmelse blev drøftet. På mødet blev der 
opnået enighed om, at de regionale hjortevildtgruppe selv kan beslutte placering af de maximal 6 ugers 
Kronhjorte jagt. Dette forslag vil være med i den fremsendte anbefaling til Vildtforvaltningsrådet. Se link fra 
DJ. 

 

Den 5/3 2916 kampvalg i Region 2. 

På hovedbestyrelsesvalg i region 2 blev Norbert Ravnsbæk valgt med 59% af stemmerne til  
hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund for Midt- og Vestjylland (kreds 2).  Lars Jensen, DJ 
repræsentant i hovedbestyrelsen og DJ repræsentant i Den Nationale Hjortevildtgruppe fik 41% af 
stemmerne. Konsekvensen af valget bliver, at Lars Jensen dermed udtræder af bestyrelsen af Danmarks 
Jægerforbund og Den Nationale Hjortevildtgruppe. Se link fra DJ. 

 

Den 10/10 2016 Jægerforbundet trækker sig 

Efter massiv kritik af mangel på faglig dokumentation trækker Jægerforbundet nu tilslutningen til den 
hjortevildtplan, som de selv har medvirket til … se Link til Netnatur.dk 

 

Vi er fuldt ud klar over i det lokale hjortevildtlaug, at der er behov for mere information og viden om, hvad 
der sker m.h.t. den forestående hjortevildtforvaltning. Vi søger og prøver at dele al den information og 
viden vi får og kan finde rundt omkring på forskellige jagtsite med Jer. Det er det bedste vi p.t. kan gøre. 

 

  

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.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/mere-lokal-medindflydelse-sikret-i-hjortevildtforvaltningen/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/hovedbestyrelsesvalg-i-kreds-2-er-afgjort/
http://www.netnatur.dk/jaegerforbundet-traekker-sig/
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

