Møde i Hjortevildtgruppe Djursland d. 8. oktober 2014
Deltagere :
Per Therkildsen (Formand)
Erik Skriver (Skovbrug)
Christian Dahl (Skov- og landbrug)
Laurits Hougaard (Landbrug)
Sandor H. Markus (ref.)

Afbud:
Kirsten Jul (Friluftrådet)
Gert Sørensen (DN)

Udsendt dagsorden:
1. Bemærkninger til referatet?
2. Bordet rundt – information fra medlemmerne
3. Information fra det seneste Vildtforvaltningsråds møde (Per Therkildsen)
a. Drøftelse af de nye udfordringer
4. Evt.

Udkast til referat:
Ad 1. Ingen bemærkninger til referatet
Ad 2. Bordet rundt – information fra medlemmerne:
PT – På det seneste møde i Norddjurs Hjortelaug blev det forsøgt at få generalforsamlingen til
at opstille en målsætning for hjortevildtforvaltningen i lauget. Dette lykkedes ikke; men
generalforsamlingen gav bestyrelsen i lauget mandat til at arbejde med en forvaltningsmodel
for hvor mange procent hjorte, der max. kunne nedlægges af det samlede antal hjorte i lauget,
for derigennem at nå målet om flere ældre hjorte over 8 år.
Der blev spurgt ind til om den seneste statistik over schweiss eftersøgninger, var en
kombination af trafik og jagtlige eftersøgninger. Det kan bekræftes at det kun er jagtlige
eftersøgninger, der indgår i statistikken; men at der også er statik på eftersøgninger forårsaget
af påkørsler.

PT er blevet opfordret til at bringe problemstillingen omkring gammelt hegn i tale – gruppen kan
kun opfordre til at gammelt hegn, halmbånd og lignende fjernes fra naturen, således at
muligheden for at hjortevildt bliver ”fanget” og lider unødigt, begrænses mest muligt.
PT – der er ikke kommet nogen reaktion på skrivelserne angående trykjagt i september –
hverken fra jagtlejerne eller ejeren af Emmelev Skov.
Max Steinar bringer en artikel i Jæger om denne jagt for at få fokus de Etiske regler.
SHM – informerede om et møde mellem en gruppe lodsejere i Tjeleområdet og formanden for
hjortevildtgruppen i Himmerland samt vildtkonsulenten. Mødet omhandlede problemstillingen
med alt for mange dyr i området.
SHM – refererede til en verserende sag under opsejling angående jagt på foderplads.
Derudover informerede han om, hvordan proceduren for aktindsigt er i sager det i offentlige.
LH – har haft drøftelser med en slagter, der muligvis allerede i indeværende sæson kan aftage
vildtkød:
Slagteren hedder René Zacho bor i Aarhus.
Tlf. 86276822 / 4087124
slagterzacho@gmail.com
Der var ingen bemærkninger fra de øvrige deltagere til punkt.
Ad 3. Information fra det seneste Vildtforvaltningsråds møde
PT – informerede om det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet (11/9 2014), hvor rådet har
bedt den Nationale Hjortevildtgruppe om at udarbejde et forvaltningsoplæg på hjortevildtet i
DK. Oplægget skal ligge klar til september 2015.
Lars Jensen (DJ), formand for den Nationale Hjortevildtgruppe har haft møde med alle
formændene i de regionale Hjortevildtgrupper, hvor opgaven fra VFR blev drøftet og DJ’s bud
på et forvaltningsoplæg blev fremlagt. PT sender disse oplæg til gruppens medlemmer.
PT – de øvrige medlemmer bør nok kontakte deres respektive organisationer for at drøfte
opgaven fra VFR.
LH – landbruget går ind for en kollektiv forvaltning af hjortevildtet på Djursland og fremlægger
et oplæg til en fremtidig forvaltning – det vedhæftes som et bilag til referatet.
SHM – undersøger hvornår næste revision af jagttidsbekendt skal ske.
Ad 4. evt.
PT og SHM – kommer med et oplæg til næste års møde. Det aftaltes at der afholdes et
aftenmøde med laugene i februar 2015.
Udkast til møderække næste år:
-

Aftenmøde med laugene d. 3. februar
Eftermiddagsmøde d. 5. marts
Eftermiddagsmøde d. 13. august
Eftermiddagsmøde d. 8. oktober

Referent: Sandor Hestbæk Markus

Mørkholt d. 8. okt. 2014

Kollektiv forvaltning af Hjortevildt (oplæg fra Landbruget)
Som landbrugets repræsentant på Djursland, går jeg ind for en kollektiv forvaltning af hjortevildtet på
Djursland.
Under følgende forudsætninger:

Målsætningen skal være klar:
Færre dyr i de områder der er for mange, men større og ældre hjorte. Det skal være muligt at drive et
normalt landbrug med et normalt sædskifte i det pågældende område.
Der skal laves en organisationsmodel, der giver landbrug og skovbrug en ligeværdig repræsentation.
(Bestyrelse). Denne bestyrelse skal vælges af jordejerne i det pågældende område.
Hvis den enkelte jordejer foretager effektiv afværgning, og denne afværgning ikke respekteres af vildtet,
skal den pågældende efter forudgående ansøgning hos den overordnede myndighed, have retten til at
regulere. Denne ret skal kunne gives for en længere periode ad gangen.
Herudover skal de værktøjer, der tages i anvendelse udover den almindelige lovgivning, besluttes lokalt. Og
godkendes regionalt.

Ovenstående er afstemt med Henrik Bertelsen, og fra landbruget mener vi, det er i overensstemmelse med
oplægget fra ”Den nationale gruppe” og fra ”Vildtforvaltningsrådet”.

Med venlig hilsen

Laurits Hougaard

