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Maj 2016  

Nyhedsbrev nr. 42 

Årsrapport for Hjortevildt Djursland 

Det er regionens vurdering, at kronvildtbestanden på Djursland er steget med ca. 100 krondyr til 

en forårsbestand på i alt ca. 2.795 stk. (tidligere 2.700 dyr). Det er specielt de nye områder 
(Stubbesø, Ramten m.fl.) som viser en vækst men også vores område (Løvenholm – Fjeld) viser en 
stigende vækst til 675 dyr (25 dyr). Afskydningen er faldet med næsten 15% i sæsonen 2014 / 
2015 til i alt 847 stk. krondyr (forrige år 994 stk.). Udbyttestatistik for 2015 / 2016 er endnu ikke 
offentliggjort. 

Det er regionens vurdering at dåvildt på Djursland er steget med mere end 15% til i alt 1.270 stk. 
(tidligere 1.100 dyr). Dåvildt holder primært til i de 5 gamle kerneområder. Afskydningen for 
sæsonen 2014 / 2015 kendes endnu ikke. 

Der sker flere og flere brud på de etiske regler. Flere steder bliver der nedlagt mange dyr på 
mindre arealer, Jagten her har karakter af grådighed og nedskydning – fremfor en bæredygtig 
afskydning. Fodring er taget til i jagtsæsonen og har karakter af mere og mere uetisk fordring med 

afskydning af kronvildt ved eller omkring foderpladser. Regionen opfordrer stadig til at have fokus 
på afskydning af hinder og kalve i de områder, hvor bestanden ikke ønskes større eller decideret 
nedbragt. 

Regionen anbefaler at der afholdes lokale fællesjagter, der hvor der kan opnås enighed om dette.  

Link til afrapportering for 2015 /2016. 

Link til kort over hjortevildt i regionen. 

 

Dialogmøder om hjortevildt 

Danmarks Jægerforbund (Claus Lind Christensen) og formanden for Vildtforvaltningsrådet (Jan 
Eriksen), vil gerne invitere til dialog møder om hjortevildt, som en opfølgning på indstillingen fra 
den Nationale hjortevildtgruppe til Vildtforvaltningsrådet. 

Dialogmøderne henvender sig til alle med interesse for hjortevildtforvaltning.  

Der er planlagt følgende møder:  

Sjælland    23. maj kl. 19.00-22 – Gefion, Sorø 

Jylland (midt/vest)  19. maj kl. 19.00-22 – Aulum fritidscenter 

Jylland (syd)   2. juni kl. 19.00-22 – Jels Motel og sportscenter, Sydjylland 

Jylland (nord) 9. juni kl. 19.00-22 – Nordjyllands landbrugsskole, Nibe, 
Nordjylland 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/wp-content/uploads/2015/03/HjortevildtDjurslands-%C3%A5rsrapport-2015_2016.doc
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/wp-content/uploads/2015/03/Bestande-af-kronvildt_2014_15-2.jpg
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Tilmelding: Program for mødet samt tilmelding finder du på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside 
under kurser og fanebladet Natur. Klik her (vær opmærksom på, at der er flere sider med 
kurser/møder). 

 

Danmarks Jægerforbunds ændring af organisering i forhold til hjortevildtudvalg 

Norbert Raunsbæk er sat ind i stedet for Lars Jensen på formandsposten i hjortevildtudvalget, og 
Jens Bjørn Andersen overtog den post, som Jens Venø har haft i hjortevildtudvalget. 

Som konsekvens af dette, træder Norbert også ind på posten som Danmarks Jægerforbunds 
repræsentant i den Nationale Hjortevildtgruppe. 

 

Den Nationale hjortevildtgruppe – hvad sker der? 

Der har igennem hele hjortevildt debatten været svært at finde ”hoved og hale i” hvad er emner til 
drøftelse, forslag eller hvad er indstillet til fremtidig forvaltning og hvilke konsekvenser vil det få. 
Vi har i bestyrelsen fået mange henvendelser og har forsøgt efter bedste evne at besvare disse 
eller henvise til fakta som er tilgængelig på forskellige fag (DJ, NS) hjemmesider. Specielt for 
spørgsmål omkring Den Nationale Hjortevildtgruppes arbejde kan du finde en række referater her. 

 

Generalforsamling i Løvenholm – Fjeld og omegnes hjortevildtlaug 

Der vil i løbet af kort tid blive inviteret til generalforsamling i det lokale laug. Vi forventer, at det 
bliver i Juni måned 2016, hvor vi kan give en status og drøfte den kommende hjortevildt- 
forvaltning. 

 

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/det-sker-i-dj/
http://naturstyrelsen.dk/75512
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

