Den 12. februar 2008
Referat fra mødet den 3. oktober 2007 i Hjortevildtgruppen.
Fraværende var Niels Jørgen Pedersen og Jørgen Skeel.
Dagorden:
1. Evaluering af lokalmøderne 17., 18. og 19. september 2007.
Pause – kaffe.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
4. Evaluering af hjortevildtgruppens arbejde.
• Mødedeltagelse – engagement.
• Tilbagemelding fra de respektive organisationer.
• Synlighed – hjortevildtgruppen.
• Hjortevildtgruppens hjemmeside – Skov- og Naturstyrelsen.
• Spørgeundersøgelse.
5. Tiltag det næste år.
• Jagtetiske regler for hjortejagt – INFO-materiale
• Udpegning af ”hjortemand” i JKF (jagtforeningernes kommunale fællesråd)
• Udpegning af kontaktpersoner (afskydning – vejning)
• Kronvildt- og dåvildttælling marts 2008
• Udsætning af dåvildt.
6. Næste møde.
7. Evt.
Martin Andersen bød velkommen til mødet og en speciel velkomst de 3 repræsentanter for
hjortevildtgruppens 3 backinggrupper, Poul S. Pedersen, Ole Holm og Kurt Larsen.
Pkt. 1. Ved lokalmøderne i september måned blev der delt et spørgeskema rundt til alle
deltagere, med en opfordring til at udfylde skemaet. 56 % havde udfyldt skemaerne, og
Martin havde bearbejdet skemaerne. Resultaterne fra hvert af de enkelte møder blev
drøftet. Oversigt og svar fra de enkelte møder vedlægges referatet.
Det generelle indtryk fra de 3 møder var, at man havde været tilfredse med de indbudte
indlægsholdere, og at specielt Henrik Schjødt Kristensens indlæg og Power-Point program
om sikkerhed og skydning men riffel til hjortevildt, havde godt ”fat” i folk og gav vist nok
mange jægere stof til eftertanke.
Der blev ved alle møder livligt diskuteret jagtetik og afskydningspolitik på ”små” arealer.
Jagttider (septemberjagt) blev nævnt, men da der ikke er kronvildtjagt i september eller
oktober nordenfjords, er dette ikke, som visse andre steder i landet, et stort emne.
Poul S. Pedersen fra backinggruppen Thy/Hanherred nævnte, at det er en kendsgerning,
at alle gerne vil skyde en stor hjort, og at dette er nemmest at gøre i brunsttiden i
september. Staten (Skov- og Naturstyrelsen) får ofte skudt i skoene, at hvis
septemberjagten bliver fjernet, samtidig med at der indføres et krav om arealstørrelser, er

det fordi staten ønsker at holde krondyr jagten for sig selv. (Bestemmelser om jagt- og
fredningstider er noget der diskuteres i Vildtforvaltningsrådet. Skov- og Naturstyrelsen er
her kun sekretariat).
Når der fra mange organisationers side foreslås en generel fredning af hjorte i september,
er det bl.a. for at sikre en højere alder på hjorte på brunstpladserne, og samtidig at skåne
de mindre hjorte der tosser rundt mellem brunstpladser og ikke høstede marker i
september. Herved skydes der nogle steder alt for mange dyr på små arealer, hvilket får
de samme organisationer til også at foreslå mindste krav til arealstørrelser, hvorpå der må
nedlægges kronvildt.
Ole Holm fra backinggruppen i midt/øst Vendsyssel nævnte at når der ikke kom flere end
36 personer til septembermødet, er det fordi der her er mere tradition for haglbøssejagt
end riffeljagt. De større hjortevildtarter er først ved at etablere sig i området, og de
personer der mødte op er dem der interesserer sig for riffeljagt og hjortevildt.
Ole Holm kunne videre berette om, at man var godt i gang med at få lavet et hjortelaug
omkring Stagsted Skov, og at man også så småt var i gang med at lave hjortelaug ved
Klosterskoven og Dronninglund Storskov. Der var enighed om, at det var væsentligt at få
dannet disse hjortelaug, også selv om der skulle være enkelte inden for området, der ikke
ville være med.
Kurt Larsen syntes at mødet på Tannishus i september var gået godt. Der var en god
stemning og god spørgelyst. Fremdrog møderne som man traditionelt hvert år afholdt på
Tversted skole, som en del af årsagen til, at man ikke havde de samme problemer med
jagtetikken som var kendetegnende for området for bare få år siden.
Kurt nævnte videre, at Peter Have havde gjort et stort stykke arbejde for at få folk til at
forstå, at skyder man alle de små hjorte så snart lejlighed byder sig, så bliver der altså
ingen store hjorte fremover. På møderne i Tversted er der også tradition for at ”tale lige ud
af posen”. Er der nogen der har gjort sig uheldig bemærket i den forgangne sæson, ja så
bliver det trukket frem på disse møder. Ingen ønsker at komme til at stå i et dårligt lys.
Alt i alt har disse møder bevirket, at folk er blevet bedre til at tale sammen. Der bliver også
lavet flere og flere naboaftaler om opstilling af hochstande, hvorved der dels bliver mere
sikkerhed under jagten, men lige så vigtigt, - at man får talt sammen! Den overordnede
trussel om arealstørrelser på 50 eller 100 ha for overhovedet at måtte skyde kronvildt, hvis
ikke jagten fremover bliver drevet etisk. Dette vil betyde at folk under alle omstændigheder
bliver nødt til at gå sammen.
Fremtidige registreringer af afskydninger i de enkelte områder blev herefter berørt. Kurt
Larsen og Henrik Olesen forsøger stadigvæk at holde styr på området nord for
Frederikshavn, Hjørring, Løkken vejen. Ole Holm vil prøve at holde styr på midt/øst
Vendsyssel. I Thy/Hanherred bliver det skovdistriktet sammen med Frank Kristensen,
Tonny Vang, Poul S. Pedersen, Preben Røge, Per Hyttel og skovløber Palle (mangler
kontakt til ham) i Tranum.

Pkt.4. Martin Andersen startede med at orientere gruppen om resultaterne af spørgebreve
der blev uddelt ved septembermøderne. Herefter nævnte Martin vigtigheden af, at alle
medlemmer i hjortevildtgruppen fremover deltog i så mange af møderne som muligt.
Specielt står vi over for at skulle diskutere markskader og i forlængelse med fredningen af
dåvildtet i Thy/Hanherred, er der indkommet en ansøgning om tilladelse til udsætninger
flere forskellige steder inden for dette område. Det er væsentligt at alle hjortevildtgruppens
medlemmer er til stede når disse ting skal diskuteres. Selv om vi alle har travlt, bør man så
vidt muligt også deltage i nogle/alle de offentlige møder der bliver afholdt. Kun herved er
det muligt af få et indtryk af hvad der rører sig i befolkningen inden for hjortevildtgruppens
arbejdsområde.
Martin konstaterede at de organisationer der var repræsenteret i hjortevildtgrupperne
landet over, i stort omfang lavede evalueringer en gang om året. Disse evalueringer er det
fint at få tilbagemeldinger om til de enkelte hjortevildtgrupper. Herved får de enkelte
grupper en god fornemmelse af, hvorvidt der er en rød tråd gennem målsætningerne, og
de emner man havde arbejdet med og nået frem til det forgangne år.
Alle hjortevildtgrupperne havde den 21. til 22. september 2007 været inviteret til et
fællesarrangement til Klosterheden- og Oksbøl statsskovdistrikter. Vi der deltog i mødet fik
en meget god social og lærerig tur. Blandt andet oplevede vi følgende:
• Vi fik set markskader og afværgemidler for samme.
• Indblik i formidling af kronvildt fra Klosterhedens Naturbus.
• Indlæg ved Carsten Riis Olesen DMU om forstyrrelsers betydning for kronvildt.
• Lokale udfordringer ved flersidig natur- og vildtforvaltning ved skovrider Ulrik
Lorenzen Oksbøl skovdistrik.
• Morgen ekskursion til Oksbøl Kronvildtreservat ved skytte Jørgen Andersen Oksbøl
skovdistrikt.
• Jagtplanlægning og –ledelse ved Ole Daugaard Petersen Oksbøl skovdistrikt.
Pkt. 5. Der er udarbejdet en ny folder om kronvildt i Danmark. Folderen er tidligere
udsendt til alle i hjortevildtgruppen. Fremover skal der lokalt sættes focus på de jagtetiske
regler. Der vil blive fremlagt et oplæg til diskussion ved næste møde.
Et af punkterne ved de næste møder i backinggrupperne vil blive et oplæg til at hver lokal
jagtforening udpeger en ”hjortemand”, som hjortevildtgruppen kan henvende sig til, og
”sparre” med, således at vore budskaber denne vej bliver ”båret” helt ud til hver enkelt
jagtforening.
Ved næste møde i backinggrupperne skal der ligeledes udpeges kontaktpersoner, der
regionalt kan stå for indrapportering af afskydningstal og vægte.
Det er besluttet at der også i 2008 vil blive foretaget en hjortevildttælling på lige fod med
2007. Datoerne for tællingen vil være fredag den 28. og lørdag den 29. marts.
Næste møde i hjortevildtgruppen er den 27. februar 2008.
Referent: Anton Linnet

