Referat af møde i Hjortevildtgruppe Djursland
Sted:
Dato:
Mødetid:

Rosenholm
22. august 2012
kl. 14.00-16.00

Til Stede:

Lars Kejser, Danmarks Jægerforbund (formand)
Anders Hillerup, Dansk Skovforening
Laurits Hougaard, Landbrug og Fødevarer (fra kl. 15.00)
Kirsten Jul, Friluftsrådet
Jens Christian Dahl
Gert Egebæk, DN
Sandor Hestbæk Markus, NST (referent)

Afbud:
Dagsorden som fremsendt mail 21. august 2012
Kommentar til dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 22. august 2012.
Ingen kommentar.
2. Siden sidst --Hjortevildttælling i april?
Hjortetælling er ikke helt optimalt, der tænkes nye tanker måske en senere optælling.
→ Robert Vestersergård stopper som skribent på bladet Jæger.
→ Mads Flinterup fra DJ overtager.
Se hjemmesiden Hjortevildtdjursland.dk Nyheder Juli måned 2012
En række valg som har betydning for området
→ Poul Hald fra DN og Robert Ravnsbæk DJ stopper i den nationale hjortevildtgruppe.
3. Årsrapport 2012 Mere omhyggelighed ved afrapportering
→ tallene bliver desværre misvissende – da det ender med at ser ud som om at bestanden er
faldende – det er ikke opfattelsen.
→ der skal tilføjes en notits i årsrapporten 2013 om sikkerheden bag disse tal ~ det er svært
at konkludere…!
→ der skal være mulighed for at ændre/foreslå tekstændringer inden rapporten sendes
afsted.
→ årsrapport bør ligge som et udkast inden det første møde om rapporten. Lars K. og
Sandor koordinere.
4. Vildtafværgeprojekt Fuglsø Mose/Vildtafværgemarker. Møde med Laugene.
→ De enkelte medlemmer i gruppen bør gå til deres respektive organisation og anbefale
rapportens konklusioner.
→ der planlægges et møde med laugsformændene en dag i november.

→ Lauritz kontakter Henrik Bertelsenfor at høre om det videre forløb om/i
vildtafværgeprojektet og evt. tilskud.
5. Årsrapport kæbeindsamling. Et år tilbage.
→ Projektet afsluttes 2013.
→ Indsamlingen kunne måske fortsætte i frivilligt regi – med DJ som omdrejningspunkt.
6. Oplæg til friluftszonering- Kirsten.
KL orienterer om høringen fra NST, fristen er d. 21. september.
→ KL sender forslaget fra NST om friluftszonering rundt til medlemmerne.
7. Evt.
Næste møde:
D. 19. november kl. 14.00 – 16.00.
Møde med laugene 29/11 2012 19.30
Forårsmøde d. 19. februar 2013 14.00-16.00

