
 

 

 

Referat af møde i Hjortevildtgruppen for Nordjylland  

  

Tidspunkt: 10. oktober 2016, kl 17.00 

 

Sted: TRANUM STRAND, STRANDVEJEN 83, 9460 BROVST 

 

Dagsorden: 

  

1. Orientering ved formand og sekretær. 

Tage Espersen orienterede gruppen om den nuværende politiske situation 

og kunne berette at ministeren endnu ikke havde taget stilling til den 

nationale hjortevildtgruppes indstilling.  

Der udover var der en kort orientering om hjortevildtgruppernes ekskursion 

til Fyn. Emnet var dåvildtforvaltning og hovedtemaet var på de fleste 

ekskursionspunkter, samarbejde om den overordne forvaltning var vigtigt 

og det samme var arealbegrænsningen på hjortejagten.  

 

      2. Muligheder for regionale forsøgsordninger. 

Gruppen drøftede forskellige muligheder, men kan ikke komme med nogen 

for ansøgning eller forslag før den kender ministerens udmelding. 

 

3. Kæbe- og dataindsamling. 

Tage Espersen orienterede kort om forslaget, som blev taget op på det 

efterfølgende backinggruppe møde: 

På mødet orienterede HB. Medlem Leif Bach om bagrunden for forslaget. 

Med en aldersbestemmelse af hjorten får man et vigtigt 

forvaltningsinstrument. Et sådan er et vigtigt værktøj for at blive 

forsøgsområde. Som forsøgs område er det håbet at bevare den lokale 

forvaltning som har vist sig bæredygtig og med mange modne hjorte. 

Efterfølgende forklarede Lars Haugaard, DCE, om teknikken, metoden og 

validiteten i at anvende tænder af kronvildt til aldersbestemmelse.   

Forslaget vandt enstemmig opbakning blandt de 35 fremmødte og DJF vil 

foranstalte at der bliver forsøgt indsamlet 100 hjortekæber nord for 

Limfjorden. DJF vil senere melde ud hvor kæberne kan afleveres og hvilke 

oplysninger der er nødvendige at påføre. 

 

 

4. Hvordan agerer vi ved overtrædelse af jagtetiske regler? 

Hjortevildt gruppen besluttede at man i lighed med tidligere vil tage 

kontakt til de lodsejere og jæger hvor der tilsyneladende sker overtrædelse 

af de jagtetiske regler.  

Besøgende vil blive noteret, men vil ikke blive offentliggjort med navne og 

geografi. Da det ikke er et formål at straffe eller hænge folk ud, men at få 

stoppet overtrædelsen.  
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5. Eventuelt. 

 

 

 

På vegne af formanden 

 

  

Med venlig hilsen 

Vildtkonsulent 

 

Tommy N Hansen  


