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Evt. kommentar? 

15 responses 

Der bør være skumringsjagt.. bør gælde morgen og aften..hind, kalv+ spids hjorte. 

Jeg synes det er mærkeligt at først må vi skyde hjorte og så er de fredet og så må de skydes igen, hvad med 

jagt på store hjorte fra 01.10-31.12. 

der skal være mere ens regler det andet er noget rod 

Få stoppet kalve regulering med kalve, som er sat i samme år som regulering fortages. Noget være svineri 

at skyde så små dyr som ikke gør skade på afgrøderne. Men lad os få muligheden for at skyde kalvene i 

februar så de ikke gør skade som åringsdyr.  

Obs. Jeg er selv landmand med skov og agerjord. 

Der har i Danmark været drevet kronvildtjagt i mange år med samme fredningstid. Hvorfor skal det hele lige 

pludselig være så kompliceret. Ens jagt i danmark i stedet for alt det makværk. Afskaf hjortelaug som slet 

ikke har jægernes opbakning. Kun noget man bilder sig ind 

Når der skal forvaltes på et areal med faststående kronvildt. En af MANGE faktorer i forvaltningen! Mindsk 

jagt -trykket til max. 1 til 2 jagter årligt.  

Der burde ikke være reguleringsjagt på kalve og smalhind. Jagttiden på kalve en time før solopgang bør 

ændres til en halv time. Jægerne kan ikke se hvad de skyder på. 

Man burde udgive kvoter til forskellige størrelser, således at bestanden holde normalfordelt, sund og rask 

Ingen kalvejagt i juni,juli august 

Der er mange mellem hjorte som burde skydes, gamle plads hjorte kan nemt være 8 ender, Drop evt. 

Jagten i december, der står dyrene allerede i skoven og ikke ude på markerne, hvor de gør skade for 

landmanden. 

Ingen brunst jagt. 

Der er hjorte nok helt alm jagt som i gamle dage også på landsplan. 

Fjern brunstjagten. 

Hvad mener i med areal jagt for kronhjort.?? Hvad mener i kalv / hind. Alt jagt burde være tilladt som 

skumringsjagt. MVH Jan 

Bør kun skyde 8 ender og opefter. 


