25. januar 2007

Referat fra møde i kronvildtgruppen Nordjylland afholdt på Thy Statsskovdistrikt den 19.
september 2006.
Fraværende til mødet var følgende: Niels Jørgen Pedersen, Jan Ulrich, Kurt Thomsen og Jørgen
Skeel.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Referat fra sidste møde 15. juni – godkendelse.
3. 3. Siden sidst
• Formandens punkt.
4. Det videre arbejde i de lokale kronvildtgrupper.
• Nordvendsyssel – 18. september på Bindslev Kro.
• Thy, Han Herred og øvrige Vendsyssel – 25. september Hotel Søparken i Åbybro.
5. Kronvildtmøder i efteråret 2006. Følgende er planlagt:
•
4. oktober kl. 19,00 i Nors Hallen i Thy.
• 24. oktober kl. 19,00 i Østervrå Idræts- og Kulturhus.
6. Næste Møde.
7. Eventuelt.
Pkt. 1 – 3. Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. Martin
orienterede herefter om, at han var blevet valgt ind i Danmarks Jægerforbunds Hovedbestyrelse.
Jægerforbundet har den holdning, at medlemmer af Hovedbestyrelsen ikke kan have poster eller
sidde i bestyrelser, hvorfra sager senere eventuelt skal behandles i Hovedbestyrelsen. Man ville
derved kunne blive inhabil. Derfor skal der findes en afløser for Martin og dermed en ny formand
for kronvildtgruppen Nordjylland. Alle bedes gå i tænkeboks. Martin smider ikke tøjlerne over en
nat, men en løsning skal der findes.
Pkt. 4. Martin redegjorde for mødet den 18. september 2006 på Bindslev kro i backinggruppen for
det nordlige – og østlige område. Følgende blev nævnt:
• Der vil blive afholdt ét årligt møde mellem landets kronvildtgrupper forud for den senere
afrapportering til Vildtforvaltningsrådet.
• I den nordøstlige del af Vendsyssel, er kronvildtbestanden efterhånden så stor, at der
anbefales en udvidelse af jagttiden fra de 14. dage i december, til en 2 måneders jagttid
gældende for november og december. Afgrænsningen af området mod syd er
Frederikshavn – Hjørring og Hjørring – Løkken vejene. Nord for disse veje bør gælde 2
måneders jagttid, og mod syd og øst bør man frede hinder og kalve, og kun have jagttid på
hjort de første 14 dage i december.
• I Thy og Hanherred indstiller jægerne at dåvildtet fredes i en 3 eller 6 års periode, hvorimod
man i Vendsyssel først skal diskutere dåvildtet og eventuelle ønsker om fredninger.
• Kronvildtgruppens afrapportering til vildtforvaltningsrådet vil bakke op om ovennævnte
ønsker.
• Dannelse af krondyrlaug i områderne Tryn-, Råbjerg-, og Mostrup Moser samt
Kragskovhede blev diskuteret.
Pkt. 5. Der er planlagt offentlige møder vedr. kronvildt og kronvildtforvaltning den 4. og den 24.
oktober 2006. Programmet vedlægges referatet.
Pkt. 6. Næste møde er den 31. januar 2007 kl 19,30 på Hotel Søparken i Åbybro.

Pkt. 7. Intet.
Efter aftensmaden på Søholt, gik turen til Hanstholm reservatet hvor vi lyttede til brunsthjortenes
brøl.

Referent Anton Linnet

