01-07-2010
Referat af 18. møde i den regionale hjortevildtgruppe for Sydjylland
1. juli 2010
Til stede var:
Ulrik Baunsgård (UB), formand, Danmarks Jægerforbund
Benny Ølgod (BØ), Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening
Claus Løth (CL), Danmarks Naturfredningsforening
Erling Christensen (EC), Landbrug & Fødevarer
Knud Henrik Hansen (KHH), Dansk Skovforening
Hans Fischer-Nielsen (HFN), Friluftsrådet
Peter Bjerremand, (PBJ), Sekretariatet, SNS Trekantsområdet
Jørgen Andersen (JA), Skytte, SNS Blåvandshuk

Forhindret var:
Ole Daugaard-Petersen (ODP), Sekretariatet, SNS Blåvandshuk

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst og præsentation
Gruppens arbejde
Behandling af ansøgning om udsætning af dåvildt ved Smidstrup
Orientering om forlydender om brud på De Etiske Regler
Eventuelt

1. Velkomst og præsentation
UB bød de nye medlemmer velkommen til arbejdet i gruppen, herefter præsenterede hvert enkelt
medlem sig.
2. Gruppens arbejde
UB orienterede om gruppens arbejdsområder, og hvilke forventninger han havde til gruppens
medlemmer. Det forventes at gruppens medlemmer deltager ved de fælles arrangementer som den
nationale hjortevildtgruppen indkalder til, og at man deltager aktivt i gruppens arbejde.
Tidligere mødereferater mm. er tilgængelig på:
http://www.skovognatur.dk/Jagt/Vildtraad/Hjortevildtforvaltning/Lokal/Sydjylland/
3. Behandling af ansøgning om udsætning af dåvildt ved Smidstrup
UB orienterede om ansøgningen, og efter nogen debat, var gruppen enig om at anbefale, at der blev
givet tilladelse til udsætningen, dog ønskede de 2 repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer en
endelig accept fra de 2 lokale Landboforeninger, - denne accept er givet efterfølgende.
4. Orientering om forlydender om brud på De Etiske Regler
JA orienterede om de forlydender om brud på De Etiske Regler, som SNS Blåvandshuk var blevet
gjort bekendt med efter jagtsæsonen. Der var tale om 3 tilfælde, hvor der skulle være nedlagt for
mange dyr i forhold til arealets størrelse.
UB kontakter de 3 jægere/lodsejer og får deres version af historien.
5. Eventuelt
Der afholdes et socialt arrangement med områderepræsentanterne i september.
Alle medlemmer af gruppen blev tilknyttet et delområde, således at det i fremtiden, er dette medlem
der skal agere hvis der konstateres brud på de etiske regler.
UB er tilknyttet område 1, 3 og 4
EC er tilknyttet område 2
KHH er tilknyttet område 5
BØ er tilknyttet område 6
HFN og CL er tilknyttet område 7 samt Fanø.

Der afholdes Ekskursion den 11.-12. september.
Årsmøde den 4. maj 2011

Ulrik Baunsgård
referent

