
Referat af møde i Hjortevildtgruppen den 14. maj 2009. 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat. 
3. Siden sidst: 

 4.   Hjortevildttællingen 27. og 28. marts 2009. 
 5.   Afrapporteringen til vildtforvaltningsrådet. 
 6.   Møder til efteråret. Emner til møder med backingrupperne. 
 7.   Næste møde. 
 8.   Eventuelt. 

9.   Aftentur til Sårup ved Tved klitplantage hvor vi ser på markskader 
      sammen med lokale  landmænd.  

 
 
 
Ad 1. Dagsorden godkendt. 
 
Ad 2. Referat godkendt. 
 
Ad 3. Formanden fortalte om Hjortevildtgruppernes fællesmøde den 24. april på Kalø, som 
alle i gruppen havde fået invitation til. Det var besluttet på forhånd, at alle 
hjortevildtgrupper skulle komme med et indlæg til mødet.  
 
Hjortevildtgruppen Nordjylland  havde valgt temaet: Problematikken med skydning uden 
kuglefang - eller det at bruge læhegn og skovbevoksninger som kuglefang. 
Udgangspunktet var en situation fra Hjardemål/Korsø området, hvor en person havde 
ligger på en helt flad mark og skudt direkte ind mod skovbevoksningen på statens areal. 
Dette til trods for at vedkommende vidste, at der var jagt i skoven lige indenfor, hvor der 
sad 2 mand i jagtstiger ca. 100 meter inde. Vedkommende havde også opført sig 
uforsvarlig ved en tidligere situation, og Skov- og Naturstyrelsen THY valgte at foretage en 
anmeldelse af vedkommende. Udfaldet af anmeldelsen kendes ikke endnu. 
 
Indlæg fra de andre Hjortevildtgrupper kan søges på de respektive gruppers hjemmesider. 
 
Ad 4. Hjortevildttællingen den 27. marts og 28. marts blev kort omtalt, og alle syntes 
fortsat at det er et godt arrangement, der er med til at ryste jægerne sammen på tværs af 
grænser og skel. Resultatet af tællingen vedlægges referatet, samtidig med en oversigt 
over nedlagt kronvildt. 
 
Ad 5. Den endelige afrapportering for 2008 til Vildtforvaltningsrådet blev kort drøftet, og 
udleveret til gruppens medlemmer.  
 
Ad 6. Det blev aftalt at vi skulle arrangere 3 offentlige møder i september. Et i Tværsted, et 
i Østervrå og et på Østerild kro i Thy med enslydende dagsorden. Datoerne er 22., 24. og 
28. september (datoen 28. september er siden flyttet til 6. oktober). 
 



Fra backinggrupperne har der været ønsker om følgende indlæg: 
• Hvordan beskyder man en kronvildtbestand mest hensigtsmæssigt. 
• Hvordan går det med oprettelsen af hjortelav, og erfaringer i forbindelse med disse. 
• Markskader forvoldt af hjortevildt og problematikken herved. 
• Afværgeforanstaltninger og hvorledes disse virker. 
 

Det aftaltes at arbejde videre med realisering af disse emner, frem til næste møde i 
Hjortevildtgruppen.  
 
Ad 7. Det næste møde blev aftalt til 8. september og afholdes hos Kurt Thomsen i 
Aalbæk. 
 
Ad 8. Intet under eventuelt. 
 
Ad 9. Besøg hos landmand Martin Bøjesen, Sårupvej 45, 7730 Hanstholm der driver en 
mellemstor ejendom med malkekvæg. Deltagerne blev taget godt imod, og Martin Bøjesen 
viste rundt på ejendommen. Problemet på ejendommen er skader forvold af kronvildt på 
græsmarker i april og et stykke hen i maj måneder. Første slet er det mest værdifulde, og 
Martin Bøjesen og en landbrugskonsulent havde beregnet det direkte tab i foderenheder 
og de ekstra omkostninger som kronvildtet forvolder på ejendommen.  
 
Ved aftenmødet deltog ligeledes en landmand fra I/S Kjærgård, Hjardemålvej 45, 7730 
Hanstholm, der ligeledes fremlagde en beregning på et forventet tab på ca. 61000 kr. 
forvoldt af kronvildt, der havde ødelagt en mark med vinterraps med det resultat, at ca. 16 
ha mark måtte sås om med vårbyg. 
 
Begge beregninger vedlægges referatet. 
 
Referent: Anton Linnet 
 
 
 
 
 

 
 

  


