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August 2016  

Nyhedsbrev nr. 45 

 

Hjortevildthøring på Christiansborg den 24. august 2016 

Den 24. august 2016 var der offentlig Hjortevildthøring på Christiansborg, hvor 

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bød velkommen og fremlagde 

ministerens holdning til den kommende forvaltning. Endvidere var formand Jan 
Eriksen, Vildtforvaltningsrådet, seniorforsker Peter Sunde, DEC - Nationale 

Center for Miljø og Energi samt Vildtbiolog Egon Bennetsen inviteret til at holde 

de faglige indlæg. Til sidst sluttede Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund 

mødet af med et indlæg om Kronvildtjagt og DJ holdning hertil. 

Link til Danmarks Jægerforbunds hjemmeside om emnet. 

Link til Netnatus hjemmeside, med bl.a. videoer fra de forskellige 

indlægsholdere.    

 

Vildtforvaltningsrådet anbefaling (se nyhedsbrev nr. 41) til den kommende 

Kronvildtforvaltning er nu til behandling og hvorvidt der kommer til at ske 

ændringer heri vides p.t. ikke. Det lyder dog til, at alle er enige om at det 

haster med en beslutning og den må gerne kunne gælder for jagtsæsonen 
2017 / 2018 (næste år). 

Der har været lidt usikkerhed om, hvilke jagttider som gælder for den 

kommende sæson (2016 / 2017). Der er ingen ændringer heri dvs. samme 

regler som forrige sæson for Djursland. Gengivet her: 

 

Hovdyr Jagttid 

Kronhjort 1/9 – 31/12 

Stidshjort FREDET på Djursland 

Kronhind og kalv 1/10 -31/1 

Dåhjort 1/9 – 31/1 

Då og kalv 1/10 – 31/1 

Sikahjort 1/9 – 31/1  

Sikahind og kalv 1/10 – 31/1 

 

Hjortevildt Djursland (Regionen) har inviteret alle formænd fra de lokale 

hjortevildtlaug til møde den 6/9 2016, for bl.a. at drøfte sidste nyt om 

forvaltningen, model for indsamling af kæber, vurdering / opgørelse over 

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/hjortehoring-minister-bekymret-for-arealkrav/
http://www.netnatur.dk/jan-eriksen-svarer-paa-spoergsmaal/
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bestand, afskydningsplaner som et muligt redskab samt kommunikation til og 

involvering af medlemmer. I vil selvfølgelig også blive orienteret om 

kommende tiltag via nyhedsbrev(e) og evt. møder. 

Regionen har vurderet at vores store indsats med indsamling af kæbe fra 2009 

til 2015 har givet en værdifuld viden om Kronvildtbestanden på Djursland. 

Regionen vil derfor gerne igangsætte en indsamling af Kronhjorte kæber 

allerede nu (1/9). De endelige processer (indleveringssted, rapportering m.v.) 

for kæbeindsamling vil først blive fastlagt på mødet den 6/9. For at undgå 

manglende indlevering i perioden frem til den 6/9 opfordres heldige 

kronhjortejægere til at tage højre kæbe incl. fortænder ud og gemme disse i 
fryseren til endelig proces er fastlagt. Er du usikker på hvordan kæben 

nemmest tages ud kan du se dette her.  

Er du heldig og nedlægge en hjort eller har andre gode naturoplevelser som du 

gerne vil dele med andre, så send dem til undertegnede og jeg vil publicere 

disse på vores hjemmeside. 

Til sidst vil vi gerne gøre opmærksom på, at du kan hente hjælp til håndtering 

af hjortevildt hos Djurs Slagtehus ved slagtermester – Bo Drachmann – 

Hovedgaden 28 – 8961 Allingåbro Tlf.: 8648 8531 – Mail: 

slagter8950@hotmail.com 

Vi vil gerne ønske alle Knæk og Bræk for den kommende sæson! 

 

 

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.hjortevildtdjursland.dk/wp/wp-content/uploads/2016/08/Instrukskaebe_2010.pdf
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

