Mødereferat fra Hjortevildtgruppe Djursland d. 8. juli 2014

Tilstede:

Per Therkildsen (Formand)
Kirsten Jul (Friluftrådet)
Erik Skriver (Skovbrug)
Christian Dahl (Skov- og landbrug)
Laurits Hougaard (Landbrug)
Sandor H. Markus (ref.)

Ikke tilstede:
Gert Sørensen (DN)

Mødet blev indledt med en besigtigelse hos Jon Malthe Bruun, hvor gruppen så på
skrælleskader i en noblis pyntegrøntkultur. Gruppen tilkendegav der var skader,
forvoldt af kronvildt. Gruppen kunne også konstatere, der var bidskader på
kornafgrøderne langs skoven. Der var ikke foretaget vildtafværgning.

Selve mødet blev afholdt hos Per Therkildsen, hvor den nye formand blev hilst
velkommen. Forventningerne til det fremtidige samarbejde, og hvilke emner der
skulle med på de næste møder blev drøftet.

Emner til drøftelse i den kommende tid:
• VFR’s – mål
o Hvordan opfylder vi dem?
• Involvering af hjortelaugnene
o Hvordan inddrages de yderligere?
• Involvering af hjortelaugene skal debatteres på et senere møde.
• Optællingen/vurdering af bestandene af hjortevildt skal på som et
dagsordenpunkt til et senere møde.
• En drøftelse afskydningsmodeller/former (Fremtidig forvaltningspolitik).
•

Bordet rundt:

Per T:
• Norddjurslands Hjortelaug vil prøve at etablere en udvidet forvaltning af
kronvildtet mellem de mange lods – og jagtlejere der i forvejen har en frivillig
fredning af de helt unge hjorte – en slags prøveballon.
• Informationen om afholdelsen af fællesjagten den 3/1 2015 bør ske igen efter
sommerferien.
Sandor:
• Reguleringstilladelserne er i normalt niveau – en anelse flere end sidste år
• Hjemmesiden bliver opdateret snarest muligt med manglende referater og
rapporter. Det forventes på plads efter sommerferien.
• Skal på besigtigelse af en ejendom ved Tjele sammen med den regionale
Hjortevildtgruppe i Himmerland.

Kirsten:
• Genopstiller ikke for Friluftsrådet i 2015 og stopper dermed i
Hjortevildtgruppe Djursland.

Erik:
• Der har været holdt møde mellem skovforeningens medlemmer på Djursland,
hvor bl.a. informationsflowet mellem hjortevildtgruppen og
interesseorganisationerne blev diskuteret.

Aktindsigt i reguleringstilladelser:
På baggrund af drøftelserne om reguleringstilladelserne – retter de enkelte
medlemmer i Hjortevildtgruppen selv henvendelse til deres repræsentant i den
nationale hjortevildtgruppe om mulighed for at få indsigt i tilladelserne.

PT taler med Mads Flinterup om statistikken fra schweiss hunde eftersøgningerne.

PT og SHM kommer med et oplæg til en mødekalender for det næste år. Der satses
på at afholde fællesmøde med Hjortelaugene om foråret inden afrapporteringen.

Referent:
Sandor Hestbæk Markus

