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Jagtløsninger bliver ikke brugt tilstrækkeligt
Dansk Land- og Strandjagt 
mener ikke, at løsningerne 
med at bortskyde hinder 
og kalve bliver brugt 
tilstrækkeligt i forhold til 
at forhindre vildtskader. 
Sådan lyder det i dette 
læserbrev, der er et svar 
på L&F’s læserbrev: 
»Arealkravet er en del 
af løsningen« fra 8. 
november.

DEBAT

Af Knud Marrebæk, landsformand, 
Dansk Land- og Strandjagt 1991

 Dansk Land- og Strandjagt (DLS) 
mener ikke, at Landbrug & Fødeva-
res (L&F) svar er retvisende på flere 
væsentlige punkter.

I værktøjskassen har man allere-
de de løsninger, der skal bruges i 
forvaltningen for at bortskyde flere 
hinder og kalve ved regulering samt 
regionale- og lokale jagttider. 

Problemet er bare, at disse løs-
ninger ikke bliver brugt tilstræk-
keligt. 

Som vi tidligere har nævnt, bliver 
skumringsjagt på hinder og kalve i 
problemområder senere på året ikke 
udnyttet fuldt ud. En fuld udnyttelse 
ville være med til at nedbringe be-
standen og dermed markskaderne – 
uden arealkrav, hvor man tværtimod 
freder en væsentlig del af hjortene, 

som jo også medvirker til markska-
der. 

L&F påstår endog, at arealkrav og 
en begrænset afskydning af hjorte vil 
medføre, at der skydes flere hinder 
og kalve. Det er en påstand uden 
fagligt belæg, men ren ønsketænk-
ning.

Endvidere eksisterer der allerede 
gode muligheder for samarbejde 
mellem jægerne, landmænd og 
Naturstyrelsen om at reducere be-
standen af hinder i problemområder 
i hele januar og for kalve helt frem til 
29 februar inden for rammerne af de 
generelle jagttider.  

Lokalt samarbejde
Lokalt samarbejde kan også lade sig 
gøre om regulering kun af hinder og 
kalve i november og december mel-
lem jægere, landmænd og Natursty-
relsen. Det handler bare om at sætte 
sig sammen og få a� alt, hvad der må 
nedlægges. 

Dette sker allerede flere steder i 
landet – uden arealkrav med restrik-
tioner på afskydning af hjorte – men 
med fokus på en fælles forvaltning.

Løsningerne findes allerede i dag, 
men L&F og Vildtforvaltningsrådet 
har siddet på hænderne siden 2016, 
første gang arealkravet blev kasseret 
af Miljøministeriet. 

L&F beretter, at det er et velfun-
gerende medlemsdemokrati i land-
bruget, der selv ønsker arealkrav, og 
at L&F blot har taget arealkravet til 
e� erretning. Den demokratiske af-
stemning tror vi de fleste landmænd 
er gået glip af. 

Alt andet lige har L&F taget deres 
egne medlemmer som gidsler i for-

hold 
til afgrø-
deskader, 
når vi ser på den 
manglende aktivitet 
i Vildtforvaltningsområder 
med hensyn til dette problem. 

Millionklassen
Dansk Land- og Strandjagt er opta-
get af fagligheden i forvaltningen af 
kronvildt og ikke mindst af, at areal-
krav er ekspropriation af lodsejernes 
jagtret på deres ejendomme. 

Indførelse af et arealkrav kan be-
tegnes som et intenst indgreb i ejen-
domsretten uden fuldstændig er-
statning. Ejendomme i områder med 
hjortevildt vil kunne dokumentere 
et værditab i form af mindre jagtle-
jeindtægter eller salg af afskydning 
af hjorte. Dette værditab er ikke et 
engangsbeløb, men et dri� stab der 
vil komme hvert år, som politikerne 
skal forholde sig til.

Hjorteforvaltningsområder og are-
alkrav er de to indstillinger, som L&F 
sammen med Vildtforvaltningsrådet 
har indstillet til Miljøministeriet. Sta-

tens 
udgi� er 
til at administre-
re arealkrav og hjorteforvalt-
ningsområder vurderes at ville koste 
samfundet mellem 4,5 millioner 
kroner og 6 millioner i opstarten og 
here� er 1,5 millioner og 2 millioner 
om året fremover. IT og digitalise-
ring er sat til 0,12 millioner. 

Der er heller ikke økonomisk 
afklaret med justitsministeriet 
vedrørende ressourcebrug til hånd-
hævelse i forhold til anmeldelser af 
mulige overtrædelser af regler eller 
andre administrative omkostninger 
for politiet og retsvæsen, hvorfor 
de samlede dri� somkostninger for 
indførelse af arealkrav og hjortefor-
valtningsområder må forventes at 

blive i millionklassen årligt.
I skarp 

kontrast til 
dette står, at regulering af vildt (også 
hjortevildt) med jagttider, som vi 
kender i dag, er omkostningsfrit for 
de danske skatteydere.

Kan det være rigtigt, at i en tid 
hvor velfærdssamfundet er udfor-
dret, og mange danskere har svært 
ved at få enderne til at nå sammen 
økonomisk, at vi skal acceptere, at 
der tilføres flere mio. kr. til admini-
stration af jagt, der kan klares inden-
for rammerne af de nuværende reg-
ler, og uden at det koster samfundet 
penge?

Lad bare kommunen ringe:

Indgå ingen frivillige BNBO-a� aler
Moderne sprøjtemidler 
udgør intet miljøproblem, 
og kompensationen 
i forbindelse med 
boringsnære 
beskyttelsesområder 
er formentlig ulovlig 
statsstøtte, mener 
Bæredygtigt Landbrugs 
chefjurist.

DEBAT

Af Nikolaj 
Schulz, 
chefjurist 
i Bære-
dygtigt 
Landbrug

 Vi får for tiden en del henvendel-
ser fra vores medlemmer om, at de 
er blevet kontaktet af deres kommu-
ne, fordi kommunen synes, det er på 
tide at få indgået den frivillige a� ale 
om BNBO (boringsnære beskyttel-
sesområder).

Årsagen er, at kommunerne ifølge 
eget udsagn er ved at ramme en 
deadline, der er til nytår. Landman-
den får besked om, at hvis han/hun 
ikke indgår a� alen, så kommer der 
et påbud.

Lad mig slå fast: Der er ikke nogen 
deadline for BNBO ved nytår – for 
landmanden.

Kommunerne har en deadline.
Staten har pålagt kommunerne 

at indgå frivillige a� aler med land-
manden om BNBO. Det er en a� ale 
mellem staten og kommunerne. 
Bare fordi kommunerne er bagud, så 
udløser en manglende frivillig a� ale 
ikke automatisk et påbud. I langt de 
fleste tilfælde har landmanden intet 
hørt, kommunen har intet undersøgt 
– og opringningen eller skrivelsen til 
landmanden kommer derfor som lyn 
fra en klar himmel.

Bare sig nej
Det kan siges kort: Sig nej til 
BNBO-a� aler. 

Der er ikke noget miljøproblem 
med korrekt anvendelse af lovlige og 
godkendte sprøjtemidler.

Hvis du tager imod en frivillig a� a-
le, så risikerer du som landmand, at 
det er ulovlig statsstøtte, og så ser 
du (netto) aldrig de penge. Derud-
over så gælder der særlige juridiske 
procedurer, når kommunen er part i 
en a� ale og underforstået samtidig 
er myndighed.

Det vigtige her er, at kommunen 
i forbindelse med a� aleindgåelsen 
ikke kan se bort fra, at de skal over-
holde forvaltningsretlige principper. 
Det vil sige, at sagen skal undersø-
ges, og borgeren skal oplyses, men 
i stedet handler kommunerne i 11. 
time i panik.

Sprøjtemidler er vurderet. Sprøjte-
midler er godkendt. Hvis der skal ske 
indgreb mod lovlige og godkendte 
sprøjtemidler, så skal grundlaget 
være endnu mere sagligt og seriøst 
end Miljøstyrelsens pesticidgod-
kendelser. Dette kræver blandt 

andet, at kommunerne konkret skal 
dokumentere, at sprøjtemidlerne 
udgør en risiko for drikkevandet. 
Der er i en række tilfælde målinger 
i grundvandet. Målingerne viser, at 
der er udfordringer med fortidens 
synder, men ikke med moderne og 
godkendte sprøjtemidler. Der er ikke 
noget problem!

Forherliget forsigtig
hedsprincip
Here� er forherliges forsigtigheds-
princippet, der blandt andet førte til, 
at tænk nu, hvis der vælter en sprøj-
te i BNBO... Det går da virkelig ikke!? 
Det er et uhyre dårligt argument, 
fordi vi allerede har accepteret en 
risikotærskel, og princippet med 
eksemplet er uegnet. I de få situa-
tioner, hvor kommunen frygter for 
denne relativt fortænkte problem-
stilling, så burde kommunen ekspro-
priere jorden, og så kan kommunen 
jo se, om nogen vil drive jorden på 
de nye betingelser.

BNBO har udviklet sig til masse-
hysteri. Der er ingen nye frygtindgy-
dende oplysninger om landbrugets 

sprøjtemid-
ler, tværti-
mod. Vi ser, 
at fortidens 
synder viser 
sig, f.eks. PFOS. Vi ved, at der er spø-
gelsesboringer, men de færreste ved 
hvor. Vi ved, at mange lukkede bo-
ringer ikke er lukket korrekt – et felt, 
hvor Miljøstyrelsen fortsat er den 
ansvarlige. Vi ved, at der er mange 
lossepladser derude uden fast bund. 
Alt det har vi vidst i årtier, men disse 
udfordringer magter Miljøstyrelsen 
tilsyneladende ikke at adressere.

Alt imens kemiudfordringer bare 
vokser og vokser, fordi vi får syn for 
sagn, så bliver det påståede problem 
med de lovlige og godkendte sprøj-
temidler mere og mere surrealistisk.

Mit bedste råd til landmanden er:
Hold fast i din fulde dyrkningsret. 

Hvis en kommune kigger glubsk på 
din jord, så lad dem konkret under-
søge sagen, og kræv i sidste ende 
ekspropriation og fuld erstatning. 
Jeg ville ikke indgå nogen kompen-
sations- eller støtteordning med 
kommunen. 

LÆSER-
BREV
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Chef for grovvarehandel 
Trives du med selvstændigt arbejde, med direkte kontakt til slutkunden/aktionæren. Er du fleksibel, 

struktureret og servicemindet? Så er det dig, vi leder efter til vores kontor i Kolding. 
Du får en alsidig hverdag med en bred række opgaver, men typisk vil din hverdag bestå af følgende 

arbejdsopgaver: 

 Planlægning af indkøb.  Udarbejdelse af udbudsmateriale. 
 Indhentning og opdatering af indkøbsbehov fra vore kunder/aktionærer. 

 Indgåelse af indkøbsaftaler i Danmark og udlandet. 

 Betjening og vejledning af vore aktionærer.  
Fleksibel og kvalitetsbevidst teamplayer med en god portion gå-på-mod 

Som person er du proaktiv, ligesom du arbejder selvstændigt, tager ansvar, har ordenssans og følger 

dine opgaver til dørs, også når det går stærkt. Du har en positiv tilgang til dit arbejde og trives i en 

hverdag, hvor du løbende skal prøve kræfter med forskellige opgaver. 

Derudover forestiller vi os at: 
 Du har en baggrund inden for grovvarebranchen eller foder- rådgivningsbranchen. 

 Du har et kvikt hoved, og trives med at tilrettelægge din egen hverdag. 

 Du har god erfaring med IT på brugerniveau. 

 Du behersker engelsk og tysk i skift og tale på forhandlingsniveau. 

En spændende hverdag i et velfungerende team 
I et uformelt miljø vil du indgå i et velfungerende team i en hverdag, hvor det kan gå stærkt. Stillingen er 

på 37 timer om ugen, med fleksibilitet. Som vores nye kollega får du et spændende og afvekslende job, 

hvor du langt hen ad vejen selv planlægger din hverdag og dine opgaver. Du refererer direkte til 

direktør som er din sparringspartner ved behov. 
Der tilbydes gode løn og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer. 

Som ansat i Agro Partnere A/S tilbyder vi gode og ordentlige arbejdsvilkår samt en omfattende 

forsikringspakke. Vi tilbyder attraktive medarbejderrabatter, via vore samhandelsaftaler. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Peter Hesselberg på tlf. nr. 2142 3207 

eller hesselberg@agropartnere.dk. Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 1. november 

2022. 

Agro Partnere A/S er et indkøbsselskab hvor basis er at foretage og koordinere indkøb for 

selskabets aktionærer bestående af større landbrug fordelt over hele landet. Vi indkøber alt lige fra 

de helt store vare som soja, korn og landbrugsmaskiner til forsikringer og telefoni mv. 

 

Politikere:

Hellere regulering end 
mere hegn til krondyr

Landmændene skal i samarbejde med lokale jægere have bedre muligheder for at regulere kron-dyrbestanden i de områder, hvor de for-volder skade, er to folketingskandidater fra SF og Venstre enige om.

Flere hegn omkring markerne er ikke løs-
ningen på de stigende proble-

mer med krondyr-skader, som 
landmænd på Skiveegnen op-

lever. I stedet skal landmæn-
dene i samarbejde med lokale 

jægere have bedre muligheder 
for at regulere krondyrbestan-

den de steder, hvor de store 
hjorte æder løs af afgrøderne.

Det var de to lokale fol-
ketingskandidater, Anders 

Bøge fra SF og Ib Bjerregaard 
fra Venstre, enige om, da de 

onsdag, inviteret af landbo-
foreningen Fjordland, besøg-

te nogle af de marker ved Nr. 
Søby, som har mærket til den 

efterhånden store bestand af 
krondyr i den nærliggende 

Liebes Plantage.Her er det lige nu majsmar-
kerne, der i nattetimerne hær-

ges af krondyrene.
2,5 hektar majs er væk

Mælkeproducent Rasmus 
Boudigaard Nielsen har op-

levet problemer med krondyr 
tidligere, men slet ikke i et 

omfang som i år. 2,5 hektar 
fodermajs er helt væk. Det er 

et anslået tab på 25.000 fode-
renheder, som han er nødt til 

at erstatte med indkøbt foder.
Normalt regner man med, 

at én foderenhed koster cirka 
1,2 kroner Altså 30.000 kro-

ner plus omkostningerne ved 
markarbejdet på arealet, der 

ikke kunne høstes – men med 
de høje kornpriser er tabet i år 

utvivlsomt endnu højere.Rasmus Boudigaard Nielsen 
forventer at investere i hegn 

fra næste år, selv om det blot 
skubber problemet videre – 

sådan som han selv har op-
levet det.

Rammer flere afgrøderDet samme overvejer Frank 
Hyldahl, forpagter af den 

majsmark, som de to folke-
tingskandidater besøgte på Aj-

strupvej. Her er cirka én hektar 
majs forsvundet om natten i 

løbet af de seneste uger.Majsen skulle i stedet være 
endt i biogasanlægget i Vin-

kel, og Frank Hyldahl oplyser, 
at hans tab er på niveau med 

mælkeproducenten, da både 
pris og kvalitetskrav til majsaf-

grøden er den samme.På nabomarken kan man 
tydeligt se friske spor af kron-

dyrene i vinterbyggen hos 
svineproducent Per Nielsen, 

Ajstruplund.Hans driftsleder, Rasmus 
Raunholt, der både bor og er 

jæger i området, fortæller, at 
det ikke kun er majs, der op-

søges af krondyrene. Han viser 
videoer med masser af kron-

dyr på marken samt høstmo-
den hvede, hvor der kun var 

enkeltstående strå tilbage, da 
mejetærskeren skulle i gang.

Og krondyrene har ifølge 
Rasmus Raunholt allerede fået 

smag for de 20 hektar raps ved 
udkanten af Liebes Plantage, 

som Per Nielsen ellers har haft 

indhegnet med fem-trådet el-
hegn på tre sider siden store 

tab til krondyrene i 2018.Jagt i skumringstimer
Landmænd og politikere er 

enige om, at mere hegn blot 
skubber problemet videre til 

de naboer, der ikke hegner.
På den forsvundne majsmark 

kunne de to politikere og den 
lokale jæger derfor i stedet bli-

ve enige om, at en mere mål-
rettet regulering af de krondyr, 

der laver markskader, er nød-
vendig. For eksempel ved at til-

lade en udvidet reguleringsjagt 
i skumringstimerne morgen og 

aften for at skræmme krondy-
rene væk fra afgrøderne.Det forslag blev taget godt 

imod af Erik Poulsen, politisk 
konsulent i Fjordland, som 

gerne medvirker til at skabe 
et samarbejde mellem loka-

le lodsejere og jægere om en 
fælles indsats for at beskytte 

markerne, men mangler den 
udvidede reguleringsmulig-

hed i de mørke timer.En anderledes tilgang til 
fodring af krondyr blev også 

overvejet, da fodring med 
blandt andet sukkerroer i dag 

først og fremmest benyttes til 
at holde bestanden oppe i vin-

termånederne og samlet i jagt-
tiden, men ikke til at forhindre 

markskader resten af året.Frygter flere tabDer er kun udsigt til endnu fle-
re krondyrskader, når de kom-

mende naturnationalparker 
etableres fra næste år.Erik Poulsen havde tidligere 

på ugen medvirket ved en an-
den politikerudflugt i Stråsø 

Plantage i Vestjylland, der som 
Danmarks største naturnati-

onalpark huser en i forvejen 
meget stor krondyrbestand.

Både der og ved den kom-
mende naturnationalpark ved 

i Thy har planteavlere allerede 
i mange år haft alvorlige kron-

dyr-problemer og frygter, at 
det bliver endnu værre, når 

krondyrene kan yngle i fred 
i naturnationalparkerne og 

fortsat har frit slag til at mæ-
ske sig i landbrugsafgrøder på 

nabomarkerne.

/ mip

Krondyr fotograferet om natten på Frank Hyldahls mark tidligere i oktober. Fotos: Fjordland

Majs, der skulle være brugt til biogas, er ædt af krondyrene.

- Er L&F 
interesserede i
at løse problemet 
med kronvildtskader?

Landsforeningen 
Dansk Land- og 
Strandjagt 1991 
kommenterer på 
artiklen »Hellere 
regulering end mere 
hegn til krondyr«, der 
blev bragt i E� ektivt 
Landbrug den 22. 
oktober.

DEBAT
Af Landsformand Knud 
Marrebæk, Dansk Land- og 
Strandjagt 1991

 Dansk Land- og Strandjagt (DLS) mener ikke, at Landbrug & Fødevarer reelt er interesse-ret i at løse de stigende pro-
blemer med kronvildtskader, som flere landmænd oplever på deres marker i Djursland, Vestjylland og andre steder. 

I takt med den stigende 
bestand af kronvildt begynder flere landmænd nu i frustrati-on at vildtsikre deres marker med elhegn. 

Hegn er ikke en fremtids-
sikret løsning imod kronvildt. 

Hegn flytter bare problemet 
over til naboen. De sidste 15 år er udbyttet på kronvildt 
gået fra cirka 4.400 til cirka 
9.600, og for dåvildt er ud-
byttet gået fra cirka 4.400 til 
cirka 10.300. Altså mere end 
fordobling for begge arter. 

DLS mener ikke, at lokale 
jagttider på kronkalve og 
kronhinder bliver udnyttet 
fuldt ud inden for rammerne af, hvad de generelle jagtti-
der giver muligheder for, for 
eksempel med muligheden 
for skumringsjagt på op til en time før solnedgang og op til en time e� er solnedgang. 

Langt de fleste lokale jagtti-der på kalve slutter endvidere den 31. januar, selvom de 
generelle jagttider på kron-
kalve er sat til 29. februar. Det er helt forkert, at de generelle jagttider ikke udnyttes, og at skumringsjagt på både hinder og kronkalve ikke udnyttes i 

videre udstrækning senere på året i problemområderne.

L&F holder fast
Selvom der er stigende pro-
blemer med kronvildt for 
deres medlemmer, holder L&F fast i sin beslutning fra 2016 

igennem Vildtforvaltnings-
rådet (VFR) om indstilling af 
arealkrav for kronhjorte med en hjort for hver påbegyndt 
100 ha og for dåvildt en då-
hjort for hver påbegyndt 50 
ha til Miljøministeriet. 

Indstillingen fra Vildtforvalt-ningsrådet om arealkrav er 
bortfaldet to gange af Miljø-
ministeriet. Første gang af en blå regering i 2016 og anden gang i 2021 af en rød regering. Alligevel fastholder L&F sin beslutning om at støtte are-

alkrav. VFR mener i øvrigt, at arealkravet isoleret set ikke 
kan indfri målsætningerne 
for kronvildtforvaltningen, 
men snarere har til formål 
at hæmme »de brodne kar«, 

som VFR mener driver uetisk jagt. 
Det skal fremhæves her, at der ikke er tale om ulovlig 

jagt, men udelukkende om 
hvem VFR mener har ret til at nedlægge hjorte. 

Hvis man antog, at areal-
krav blev en del af forvalt-
ningen, og man vil nedbringe bestanden af kronvildt de 
steder, hvor bestanden er 
blevet for stor, vil afskydnin-
gen af hundyr (hinder) blive 
for stor i forhold til handyr 
(hjorte). 10 hjorte på 1000 ha forslår ingenting. Kronvildtets adfærd er, at de opholder sig i skovene om dagen, og når 

de kommer ud og fouragere(-spiser), er det på de nærlig-
gende marker.  Arealkrav vil 
kun medvirke til at skævvride kønsfordelingen negativt 
mellem hundyr og handyr. 

Værditab
DLS kan oplyse, at arealkravet ikke kan gennemføres inden for den nuværende jagt- og 
vildtforvaltningslov, der ikke indeholder en bemyndigelse til, at ministeren kan udste-
de regler om arealkrav på 
kron- og dåhjorte. Arealkravet 

kan således ikke 
gennemføres uden en 
lovændring. Indførelse 
af arealkrav vil være at 
betegne som et intenst 
indgreb i ejendomsretten 
uden fuldstændig erstatning. Mange ejendomme vil kunne dokumentere et værditab i 
form af mindre jagtlejeind-
tægter.

I 2019 og 2020 har lokal-
foreningen DLS Thy-Mors 
under landsforeningen 
Dansk Land- og Strandjagt, 
forgæves bragt spørgsmå-
let om arealkrav med de 
problemstillinger, som DLS 
her redegør for, op på Land-
boThy’s generalforsamling. 
Inden de fusionerede med 
landboforeningerne Limfjord og Lemvig til Fjordland, som det hedder i dag. 

Men bestyrelsen i Landbo-
Thy ønskede ikke at bringe to vigtige spørgsmål med videre til primærbestyrelsen i L&F, 
hvor man drø� er forhold, 
der vedrører landmænd og 
lodsejernes ejendomssikrede jagtret, og at arealkrav på 
hjorte kun vil føre til stigende markskader. 

Tværtimod så går Landbo-

Thys besty-
relse ind for 
L&F’s forslag 
om arealkrav. 
Derfor virker det kun som en syltekrukke, når repræsen-
tanter fra lokale/regionale 
foreninger og L&F mødes 
med landmænd, der oplever stigende markskader på deres ejendomme.

De kommende Naturnati-
onalparker og EU’s mål om 
30 procent beskyttet natur 
– heraf 10 procent strengt 
beskyttet – både på land og 
på vand, hvad skal der ske 
med jagten der? Der er lagt op til, at krondyrene kan yngle i fred, og med frit slag mæske sig i landbrugsafgrøder. 

Det virker besynderligt, 
at Landbrug & Fødevare ar-
bejder for arealkrav, mens 
medlemmerne oplever store problemer med stigende 
markskader, og fremtiden kun vil forværre problemet.

Svar fra L&F:
Arealkravet er en del af løsningenDEBAT

Af Henrik Bertelsen, medlem af Vildtforvaltningsrådet for Landbrug & Fødevarer

 At Landbrug & Fødevarer ikke har interesse i at løse udfordringerne med kronvildt og markskader, som Dansk Land- og Strandjagt påstår, er en påstand uden bund i virkelighe-den.
Det lodret forkerte udsagn bunder i en indædt modvilje mod det are-alkrav, som et samlet Vildtforvalt-ningsråd (undtaget Danmarks Jæ-gerforbund) har indstillet til tidligere miljøminister Lea Wermelin, og som 

vi forventer bliver gennemført i den kommende Folketingsperiode.Fra Landbrug & Fødevarer bakker vi op om arealkravet af flere forskel-lige årsager:
For det første vil indførelsen af et arealkrav – som et af flere værktøjer i hjortevildtforvaltningen – have en positiv e¢ ekt i forhold til, at der bort-skydes flere hinder og kalve. Derved vil der kunne ske en begrænsning af bestanden – med det resultat, at det forhåbentlig vil have en positiv e¢ ekt på omfanget af markskaber.For det andet vil et arealkrav være et vigtigt supplement til de mange andre forvaltningstiltag, som er helt afgørende, for at vi kan få en suc-cesfuld hjortevildtforvaltning. Areal-

kravet skal ikke stå alene, men skal blandt andet suppleres af et øget lokalt samarbejde mellem jægere og landmænd i form af blandt andet fællesjagter og lokale forvaltningsrå-der. Også lokale jagttider og regule-ringsmuligheder er en central del af den værktøjskasse, der er brug for. Det er de regionale grupper, der i fællesskab kommer med indstillin-ger til de lokale jagttider – og dem lytter vi til fra centralt hold. Medlem-merne af de regionale hjortevildt-grupper indstilles af de lokale for-eninger og er en del vores velfunge-rende medlemsdemokrati i landbru-get. Vi har stor respekt for de lokale landmænd, der lægger tid og kræ� er i arbejdet i hjortevildtgrupperne, og 

vi er parate til at bringe deres forslag og ønsker til både forsøgsordninger og lokale jagttider videre til både den Nationale Hjortevildtgruppe og Vildtforvaltningsrådet. 
Så nej – det er ikke besynderligt, at Landbrug & Fødevarer bakker op om arealkravet, som en del af en ny hjortevildtforvaltning. Tværtimod. De seneste 25 års forvaltning på området har vist, at der er behov for nye løsninger – og dem vil vi gerne være med til at skabe. 

 »At Landbrug & Fødevarer ikke 
har interesse i at løse udfordrin-
gerne med kronvildt og markska-
der, som Dansk Land- og Strand-
jagt påstår, er en påstand uden 
bund i virkeligheden«, skriver Hen-
rik Bertelsen. Arkivfoto: Michael 
Strandfelt.
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