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December 2016  

Nyhedsbrev nr. 46 

 

Den fremtidige forvaltning af Hjortevildt i Danmark  

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har den 20. december 2016 fremlagt 

en ny forvaltningsplan for det danske kronvildt. Ministeren har – til overraskende for 

mange – valgt ikke at følge Vildtforvaltningsrådets indstilling på alle områder. Den nye 

forvaltningsplan – som gælder for 2017 og 3 år frem – ser således ud: 

 Hjorte ældre end spidshjort: 16. oktober til 31. december. (Reduceret jagttid 

for Djursland på 1 1/2 mdr.). 

o De regionale hjortevildtgrupper kan fastesætte lokale jagttider, der er 

kortere end ovenstående og kan fastsætte 14 dages ekstra jagttid i 

perioden 1. september til 15. oktober.  

 Kronkalv: 1. september til 28. februar. (Udvidelse af jagttiden med 2 mdr.) 

 Hind: 1. oktober til 31. januar. (Uændret) 

 Spidshjort: 1. september til 31. januar. (Tidligere fredet på Djursland – nu 

jagtbart fra efteråret 2017)  

Endvidere er der udarbejdet et regelsæt for fodring for hjortevildt.   

 Udbragt foder må kun ske i en afstand på 130 m fra skel og skydetårn på 

jagtarealer, der udlejes. Der er endvidere forbud mod fodring med valset korn 

og kraftfoder. 

Ovennævnte information er gengivelse fra pressemeddelelse den 20. december fra 

Miljø- og Fødevareministeriet.  Vi (Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug), 

HjortevildtDjursland (Regionen) og de øvrige lokale hjortevildtlaug har ikke haft 

mulighed for at drøfte den nye forvaltningsplan og hvordan vi kan leve op til denne. 

Dette vil ske i det nye år og der vil selvfølgelig komme information, aktiviteter og evt. 

fællesmøde hvor vi sammen kan drøfte tiltagene og den nye forvaltningsplan.  

Du kan finde mere information om den nye forvaltningsplan på Danmarks 
Jægerforbunds hjemmeside her. 

Indsamling af kæber 

Vi vil gerne vide meget mere om kronvildt og opfordre alle heldige kronhjortejægere 

om at udtage kæbe fra hjorten og indleverer denne til: 

 Mads Flinterup, Syrenvej 1, Gjessing, tlf. 40928448 eller 

 Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde Att: Mads Flinterup 

Er du i tvivl om hvordan du skal udtage kæben eller udfylde blanketten, kan du finde 
en vejledning her. 

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/minister-klar-med-plan-for-kronvildtet/
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=3037
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Djurs Slagtehus 

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.:  86488531 – Mail: slagter8950@hotmail.com 

 

 

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

