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Skovforeningens høringssvar på udkast til ændrede jagttider på kronvildt og dåvildt
Vi takker for muligheden for at kommentere forslaget om ændringer i bekendtgørelse om jagttid
for visse pattedyr og fugle m.v.

De foreslåede jagttider for kronvildt løser ikke problemerne effektivt
De nye jagttider for kronvildt indgår som et af værktøjerne i den forvaltning, som skovejerne har til
rådighed for en god forvaltning af kronvildtet. Sammen med de mange engagerede forvaltere og
ejere der gennem flere år har lagt kræfter i at identificere de værktøjer, som en plan bør
indeholde, er vi overraskede over, at ændringerne i dette høringsudkast er markant anderledes
end de fagligt baserede forslag.
Vildtforvaltningsrådet har sendt et forslag til ministeren om forvaltning og jagttider for kronvildt
som sikrer, at forvaltningen i praksis kan kombinere faglig viden med de praktiske muligheder og
behov. Vi beklager, at ministeren har valgt en anden model i dette forslag.
Særligt beklager vi bortfaldet af den kontrollerede forvaltning med selektiv afskydning af store
hjorte. Denne jagtform har været praktiseret i århundreder, og mange ejendomme har gennem en
ansvarlig forvaltning opbygget kronvildtbestande med en harmonisk sammensætning.
Der er tale om en markant indskrænkning af ejernes råderet. Vi vurderer, at ministerens
jagttidsforslag i praksis vil fejle, og at målsætningen om en mere harmonisk sammensætning af
bestanden derfor ikke vil blive nået. Vi opfordrer til, at effekten af de nye jagttider dokumenteres
ved en grundig dataindsamling og følges af en snarlig effektvurdering.
En vigtig målsætning for både skov- og landbruget er, at afgrødeskaderne i jordbruget mindskes.
De lokale bestande er flere steder nu så store, at enkeltejendomme udsættes for store
økonomiske tab. Skaderne har nået et omfang, der ikke er acceptabelt.
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Løsningen er, at der skydes flere hinder og kalve, og en fokusering af jagten til hinder og kalve i
januar måned kan være en delvis løsning.
Lokale jagttider
Vi glæder os over, at indstillingerne fra de regionale hjortevildtgrupper om en kort jagttid for store
hjorte inden for den udstukne ramme, er blevet fulgt i udkastet. Den udvidelse er positiv, selvom
det alene kompenserer for en lille del af ejernes tab af muligheder og økonomi som følge af
jagttidsbegrænsningen på hjorte.

Med venlig hilsen

Jan Søndergaard
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