Referat af møde i Hjortevildtgruppe Djursland
Sted:
Dato:

Rosenborg, Gl. Kirkevej 2, Marie Magdalene
10. august 2011

Til Stede:

Lars Kejser, Danmarks Jægerforbund (formand)
Anders Hillerup, Dansk Skovforening
Laurits Hougaard, Landbrug og Fødevarer
Claus Hefting, Landbrug og Fødevarer/Dansk Skovforening
Kirsten Jul, Friluftsrådet
Gert Egebæk, DN
Sandor Hestbæk Markus, NST

Afbud:

ingen.

Mødetid kl. 09.00-12.00
Dagsorden som fremsendt mail hhv. d. 21. juni og d. 8. august

•

1 Godkendelse af referat.
Der er ikke referat fra sidste møde, da mødet omhandlede afrapporteringen.

•

2 Siden sidst.
LK – en rundtur, tidligere på sommeren, til forsøgsafværgearealerne gav et godt indtryk af projektet og
det lader til der kommer noget brugbart ud af det.
LH – rundt omkring er der gjort meget ud af afværgningen i år. Effekten var da også tilfredsstillende
frem til omkring starten af juli, hvor der blev behov for at supplere afværgningen med regulering, men
alt i alt ser det positivt ud indtil videre.
Derudover har der været afhold et møde med Henrik Bertelsen og Djursland landboforening om
markskader.
SHM – der er udstedt 11 tilladelser samt 2 afslag til regulering af kronvildt, i området siden midt maj.

•

3 Hjortelaugenes rolle i forhold til hjortevildtgruppen.
LK – laugene vil gerne mødes med hjortevildtgruppen for at tale om rollefordelingen mellem grupperne.
Meningen med mødet er at skabe en afstemning i forventningerne til de enkelte grupper, hver især.
For at gøre snakken mere konkret vil hjortevildtgruppen op til mødet forsøge at afstemme internt, hvor
den står på en række punkter. Der rundsendes et udkast som hvert medlem tilføjer kommentar og
videresender til alle for godkendelse. Udkastet sammenskrives til sidst for endelig godkendelse inden
mødet d. 5. oktober – som indtil videre bliver holdt på Fussingø.

•

4 Kæbeundersøgelse
Der er møde i projektgruppen d. 12. august, hvor årets resultater bliver repræsenteret, udtrukket en
vinder i lodtrækningen til en jagt samt hvorledes dette års indsamling skal løbe af stablen.
Det blev foreslået at emnet debatteres med hjortelaugene, så de i højere grad er med til at varetage
indsamlingen, da det jo er dem der ”har” fingerne i dyrene.

•

5 Evt.
LK - Der er et kursus på Kalø d. 21. november i hjorteforvaltning, hvor deltagelse for medlemmerne
kunne være meget relevant.
Det besluttes at de enkelte medlemmer kontakter deres respektive organisationer for at finde betaling for
deltagelse i kurset.
Møder fremover:
D. 5. oktober fra kl. 19.30 – 22.00 med hjortelaugene
D. 5. december kl. 14.00 – 17.00 alm. møde
D. 6. februar kl. 14.00 – 17.00 alm. møde.

