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Nyhedsbrev nr. 49 

 

Vedtagelse af nye jagttider på kronvildt. 

Miljø- og Fødevareministeren Esben Lunde Larsen har fastholdt det fremsatte 

forvaltningsforslag fra den 20. december 2016 vedr. nye jagttider for kronvildt og 

vedtaget dette pr. 30. juni 2017. De nye jagttider gælder for den 1. juli 2017. 

Vi har tidligere (nyhedsbrev nr. 48) beskrevet Ministerens forvaltningsramme for 

kronvildt og forslag til de lokale (for Djursland) jagttider og forsøgsordning. For at alle 

er opmærksomme på disse gentages de lokale jagttider: 

For Djursland gælder følgende jagttider på kronvildt fra den 1/7 2017: 

 Kronhjort ældre end spidshjort: 1. okt. til 30. nov.  

 Kronkalv: 1. sept. til 31. jan. 

 Kronhind: 1. okt. til 31. jan. 
 Spidshjort: 1. sept. til 31. jan. 

Det er MEGET vigtigt at være opmærksom på, at der kan gælde andre jagttider på 

kronvildt uden for Djursland – så tjek altid jagtkalenderen, når du tager på krondyr- 

og anden jagt. 

Regionen har indstillet og fået tilladelse til at indføre dæmrings- og skumringsjagt på 

Djursland: 

 Som forsøg indføres dæmrings- og skumringsjagt på Djursland med en udvidet 

skydetid på 1 time (før solopgang og efter solnedgang) i perioden 1.sept. til 31. 

sept. på kalve og spidshjorte samt 1/2 time (før solopgang og efter 

solnedgang) i perioden 1/12 til 31/1 for kalve, hinder og spidshjorte.  

De fremsatte forslag, om forbud mod driv- og trykjagt i sept. samt fodring med valset 

korn og kraftfoder (indhold) og afstand til skel / skydetårn (130 m) samt 
forvaltningsplan for dåvildt, er ikke omtalt i pressemeddelelsen og herved ikke 

omfattet af det fremsatte forslag. Kommer der nyt i forhold til dette, vil I selvfølgelig 

blive informeret herom. 

Du kan finde ministerens pressemeddelelse her. 

Du kan finde Danmarks Jægerforbunds hjemmeside med meddelelse her. 

 

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://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/miljoe-og-foedevareministeren-praesenterer-nye-jagttider-paa-krondyr/
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/miljo-og-fodevareministeren-har-vedtaget-nye-jagttider-pa-krondyr/
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

