
Den	  regionale	  hjortegruppe	  region	  4.	  

Før	  hver	  jagtsæson	  indstiller	  Vildtforvaltningsrådet	  ønsker	  om	  ændrede	  fredningstider	  til	  Miljøministeren.	  
Vildtforvaltningsrådet	  har	  nedsat	  den	  nationale	  hjortevildts	  gruppe,	  som	  indstiller	  og	  motiverer	  ønskede	  
ændringer	  i	  jagt	  tiderne	  for	  de	  forskellige	  hjortevildts	  arter.	  Som	  formand	  for	  denne	  gruppe	  sidder	  Lars	  
Jensen	  (DJ)	  og	  gruppen	  består	  i	  øvrigt	  af	  repræsentanter	  for	  landbruget,	  skovbruget	  og	  Danmarks	  
naturfredningsforening.	  Gruppen	  serviceres	  af	  en	  sekretær	  fra	  Naturstyrelsen.	  

Under	  den	  nationale	  Hjortegruppe	  er	  der	  oprettet	  14	  regionale	  hjortegrupper,	  også	  bestående	  af	  en	  
forman	  indsat	  af	  DJ,	  en	  repræsentant	  fra	  DN,	  landbruget,	  skovbruget	  og	  Friluftsrådet.	  Denne	  gruppe	  får	  
sekretærhjælp	  at	  en	  regional	  jagtkonsulent.	  Kronhjorte	  DK	  er	  placeret	  i	  region	  4	  (se	  eventuelt	  
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Vildtraad/Hjortevildtforvaltning/Lokal/Sydjylland/)	  og	  
sekretær	  er	  Ole	  Daugård	  fra	  naturstyrelsen	  Oksbøl.	  Fra	  1.	  april	  i	  år	  har	  undertegnede,	  jens	  Grøn,	  fået	  
hvervet	  som	  formand	  for	  gruppen.	  

Hvad	  indebærer	  så	  dette	  job?	  

To	  hovedopgaver:	  

1	  Tilse	  at	  de	  jagtetiske	  regler	  for	  jagt	  på	  hjortevildt	  overholdes	  i	  regionen,	  og	  i	  tilfælde,	  hvor	  dette	  ikke	  er	  
tilfældet,	  at	  fortælle	  de	  formastelige	  jægere	  om	  deres	  synder.	  

2.	  Sikre	  det	  bedst	  mulige	  datagrundlag	  om	  udviklingen	  i	  bestand	  og	  afskydning	  af	  kronvildt	  og	  dåvildt.	  Hertil	  
at	  vurdere	  omfanget	  af	  skader.	  Dette	  kommenteres	  og	  indberettes	  hvert	  år	  med	  anbefalinger	  om	  ændrede	  
jagt	  tider.	  	  

Der	  har	  været	  tilfælde,	  hvor	  uheldig	  adfærd	  er	  blevet	  påtalt,	  men	  det	  er	  relativt	  sjældent.	  Det	  er	  godt	  det	  
forholder	  sig	  sådan,	  idet	  det	  øvrige	  samfund	  ser	  kritisk	  på	  jagten.	  Selvjustits	  er	  nødvendigt,	  selv	  mindre	  
forseelser	  kan	  medføre	  en	  unødvendig	  kritisk.	  

I	  de	  seneste	  år	  er	  der	  lagt	  stadig	  større	  vægt	  på,	  at	  de	  regionale	  grupper	  skal	  vurdere,	  om	  der	  forgår	  en	  
bæredygtig	  bestandsudvikling	  i	  regionen.	  Ligeledes	  tillægges	  gruppen	  et	  stigende	  ansvar	  for	  at	  få	  et	  
regionalt	  samarbejde,	  så	  der	  opnås	  en	  bred	  regional	  forståelse	  for	  den	  forvaltningspolitik,	  der	  bør	  gælde	  for	  
regionen.	  Fra	  mange	  sider	  lægges	  der	  op	  til	  en	  stigende	  lokal/	  regional	  jagtforvaltning	  byggende	  på	  et	  
samarbejde	  mellem	  hjortelaug,	  jagtforeningerne,	  og	  regionale	  repræsentanter	  for	  landbrug,	  skovbrug,	  DN	  
og	  Friluftsrådet.	  

Det	  er	  på	  den	  baggrund	  meget	  vigtigt,	  at	  jeg	  som	  formand	  for	  hjortevildtgruppen	  region	  4	  får	  et	  godt	  og	  
konstruktivt	  samarbejde	  med	  jagtforeninger	  og	  jagtlaug	  i	  regionen.	  Helt	  centralt	  for	  enhver	  beslutning	  om	  
forvaltningspolitik	  er	  en	  troværdig	  vurdering	  af	  den	  regionale	  bestands	  størrelse	  og	  fordeling	  inden	  for	  
regionen.	  Ingen	  er	  bedre	  end	  jægerne,	  med	  det	  lokale	  kendskab,	  til	  at	  foretage	  en	  sådan	  vurdering.	  	  Skal	  vi	  
sikre	  os	  størst	  mulig	  indflydelse	  i	  fremtiden,	  må	  jægerfolket	  stå	  sammen	  og	  søge	  denne	  indflydelse.	  

Er	  du	  i	  tvivl	  om,	  hvad	  region	  4	  dækker,	  findes	  der	  kortmateriale	  i	  udvalgets	  indberetning	  for	  2013.	  	  
Rapporten	  for	  2013	  er	  på	  mange	  måder	  interessant	  og	  viser	  de	  udfordringer,	  vi	  står	  over	  for	  som	  jægere	  
(henvisningen	  oven	  for).	  

Er	  du	  den,	  der	  interesserer	  dig	  brændende	  for	  hjortevildtet	  og	  har	  en	  stor	  lokal	  viden	  om	  dit	  område	  af	  
region	  4,	  hører	  jeg	  gerne	  fra	  dig.	  Jeg	  håber	  også,	  at	  hjortelaug	  og	  jagtforeninger(JKF)	  vil	  deltage	  aktivt	  i	  
dette	  arbejde.	  Jeg	  har	  personlig	  i	  mange	  årdeltaget	  i	  og	  støtter	  helhjertet	  arbejdet	  i	  Kronhjorte	  DK	  	  

Jeg	  kan	  træffes	  på:	  jens-‐groen@mail.tele.dk	  eller	  på	  telefon:	  	  20942333	  

Jens	  Grøn	  


