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

Rosenholm
22. februar 2013
kl. 14.00-16.00

Til Stede:

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

Dagsorden som fremsendt mail 19. februar 2013
Kommentar til dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 19. november 2012.
2. Siden sidst
LK – informerede om jagtsæsonens forløb, der var ikke konstateret nogen ”nye” brud på de
jagtetiske regler.
- Der er planlagt et stormøde d. 3. juli, hvor resultaterne fra kæbeundersøgelserne skal
fremlægges. Det påtænkes, at der skal være fremmøde fra både formanden for DJ og den
nationale hjortevildtgruppe på mødet. KJ og LK finder et egnet lokale til mødet.
AH – der er nu faste beviser for at der er krybskytter på spil på Djursland. Det er anmeldt til
politiet.
JCD – lokale schweisshundeføre vil gerne gøre hjortevildtgruppen opmærksom på at de
desværre finder flere anskudte dyr, på andre eftersøgninger, der ikke er berettet om – altså
anskydning, der ikke er afprøvet med en registeret schweisshund.

3. Mødet med Nils Mörch
AH og LK – referere fra møde med Nils Mörch. Mødet var positivt og der var fælles
forståelse for de forskellige problemstillinger. Referat fra selve mødet er fremsendt som
bilag til dagsorden.

Fodring og aflastningsarealer
LH – landbrugets forslag drøftes og AH samler synspunkter til en fælles politik.

Politikken rundsendes inden næste møde.

4. Afrapporteringen
Drøftelserne forsætter fra punkt 3.5 d. 19/3
5. Evt.
KJ - informere om mulighederne for at søge om LAK-midler til forskellige formål –
eksempelvis jagtafholdelse, vildtafværgeprojekter, friluftsprojekter mm.
JCD – efterlyser en drøftelse af hvorledes gruppen ser på bestandsudviklingen i dag – er
målet for udbredelse af kronvildt på Djursland nået? Punktet kommer på et senere møde.

Næste møde d. 19. marts 2013 14.00-16.00

