
Søholt, den 21. februar 2009.  
Til medlemmer af  
Hjortevildtgruppen for Nordjylland. 
 
 
 
Referat fra gruppens møde 12. november 2008. 
 
Dagsorden: 
 

1. Orientering fra formanden 
2. Orientering fra sekretæren. 
3. Evaluering af de 3 offentlige møder i september. 
4. Hvordan reagerer vi, hvis De Jagtetiske Regler overtrædes. 
5. Kommende møder. Carsten Riis Olesen kommer den 4. februar 2009. 
6. Møder med backinggrupperne efter jagtsæsonen. 
7. Fastsættelse af næste møde. 
8. Evt. 

 
1) Tage bød velkommen til mødet, og orienterede kort om, At Frank Kristensen udtræder af 

backinggruppen Thy-Hanherred, og afløses af Bjarne Jørgensen. 
 

Der var en orientering om status for dåvildtudsætningerne i Thy området. 
 

En sag fra Hjardemål Plantage, hvor en person groft havde tilsidesat alle skrevne som 
uskrevne sikkerhedsregler ved riffeljagt. Vedkommende have ligget på en helt flad 
nabomark til plantagen, og havde afgivet skud i retning af plantagen med skoven som 
baggrund. Dette til trods for at vedkommende vidste, at der var jagt i plantagen lige 
indenfor. Der befandt sig 2 personer (siddende i stiger) og en driver lige indenfor i skoven. 
Ved skudafgivelsen sprang den nærmeste person ned af stigen og løb ud til marken, hvor 
han så pågældende person ligge på marken hvorfra der var afgivet skud. 

 
Skov- og Naturstyrelsen Thy har indgivet politianmeldelse mod personen, og sagen vil blive 
belyst for gruppen igen, så snart der foreligger en afgørelse. Men det korte og det lange i 
denne sag er, at det bliver meget spændende at se, hvordan anklagemyndigheden vil tolke 
alvoren i en sag som denne, hvor der er foregået en livstruende adfærd. En adfærd som 
vedkommende i øvrigt er taget i før, hvor der blev afgivet skud uden sikkert kuglefang. Det 
bør ikke være en sag, der alene kan afgøres med en bøde. 

 
2) Sekretæren kunne i forlængelse af ovenstående sige, at han ville undersøge muligheden 

for, at der i visse situationer kunne gives tilladelse til opstilling af skydestiger ved statsskov, 
nærmere end de lovbefalede 130 meter. Ikke alle ville kunne få en sådan tilladelse. Det 
ville bero på flere forhold. Men en af forudsætningerne skulle være, at De Jagtetiske Regler 
for hjortevildt ville blive overholdt. 

 
3) Ca. 200 personer havde deltaget i de 3 offentlige møder. Enighed om at det ikke er et 

imponerende antal personer vi kan trække op af sofaen og ind til vore møder. Der er dog i 
gruppen enighed om at vi fortsætter konseptet med at indkalde til 3 offentlige regionale 
møder. 

 
4) Diskussion om hvilke repessalier gruppen skulle anvende hvis vi blev bekendte med 

overtrædelser af De Jagtetiske Regler. Der var enighed om at gruppen ikke skulle reagere 



på ”løse rygter”. Der skal være indhold i de oplysninger som tilgår gruppen, og de personer 
der anmelder, skal være villige til at fremstå og om nødvendigt vidne i sager som gruppen 
tager sig af.  

 
Tage og sekretæren udarbejder et brev der eventuelt kan sendes til jæger og lodsejer i 
tilfælde af grove overtrædelser af De Jagtetiske Regler. 
 
Tage har som formand mandat til på gruppens vegne at agere på opståede overtrædelser 
af både etik og lovgivning. 
 
Tage vil rette en henvendelse til Thisted Kommune for at undersøge reglerne for de 
pludselig opståede jorddynger, der skyder op som paddehatte flere steder. 
 

5) Orientering og planlægning af kronvildtaftenen den 4. februar 2009 med Carsten Riis 
Olesen. 

 
6)  Planlægning af møde med backinggrupperne den 3. marts 2009 i Åbybro kl. 19,00.  

 
7) Der afholdes formøde i Hjortevildtgruppen kl. 16,00 den 3. marts 2009. 

 
8) Under eventuelt oplyse Jan Ulrich at man på et møde i Dansk Landbrug havde diskuteret 

problemerne med markskader dels ved Gludsted plantage i Midtjylland og på Djursland ved 
Mejlgård. Man havde diskuteret opsætning af hegn som et værn mod kronvildtet, 
velvidende at dette ikke anbefales af, og som er i modstrid med mange grønne foreningers 
politik. Ikke desto mindre opfordrede man landmænd i egne med store markskade 
problemer, at opsætte hegn om markerne. Man forventer herefter en efterfølgende reaktion 
fra staten, som man så kan tage stilling til. 

 
Kurt Thomsen oplyste om en metode til at holde kronvildtet væk fra marker og skovkulturer. 
Metoden hedder ANICO og kan ses på www.anico.dk . 
 

 
Vedlagt referatet er opdateret medlemslister fra backinggrupperne, samt et brev fra Miljøministeren 
til samtlige hjortevildtgrupper samt Vildtforvaltningsrådet om forvaltningsopgaverne med 
hjortevildtet. 
 
 
Referent: 
Anton Linnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


