
Referat af møde i backinggruppen Midt- og Østvendsyssel den 29. januar 2008. 
 
 
Dagsorden var følgende: 
 

1. Velkomst og kort oplæg ved Martin Andersen formand for Hjortevildtgruppen. 
2. Evaluering af jagtsæsonen 2007, afskydning, oplevelser m.m. 
3. Hvordan kommer vi videre? 

a. Kronvildttælling fredag den 28. marts aften/29. marts morgen. 
b. Etablering af hjortelaug. 
c. Lokalarrangementer i 2008. 
d. Kontakt til jagtforeningerne. 
e. Dåvildt – hvad ønskes i lokalområdet. 
f. Lokalrepræsentant. 

 
4. Eventuelt. 

 
Fraværende til mødet var Morten Bruun. Peter Mouritsen meddelte at han ikke ønskede at 
deltage i backinggruppen fremover. 
 
Pkt. 1. Martin Andersen orienterede om arbejdet i Hjortevildtgruppen Nordjylland med 
baggrund i kommissoriet. (Kommissorium og medlemsliste for Hjortevildtgruppen 
vedlægges referatet som bilag). Backinggruppernes oprettelse skal ses i lyset af de meget 
store afstande der er fra Agger i syd til Skagen i nord, og behovet for dels at få lokale 
personer i tale, og dels at få udbredt kendskabet om arbejdet med hjortevildtforvaltningen. 
Samtidig er der tale om forskellige jagttider på hjortevildtet i Nordjylland.  
 
Det er indtil videre aftalt, at der afholdes 2 årlige møder med backinggrupperne. Et møde i 
september-oktober forud for jagtsæsonen, og et møde i januar-februar hvor jagtsæsonen 
evalueres. 
 
De jagtetiske regler for kronvildt, som er udarbejdet af vildtforvaltningsrådet, skal 
hjortevildtgrupperne sørge for bliver kendt af så mange som muligt. Hvis det bliver kendt, 
at disse jagtetiske regler overtrædes, skal hjortevildtgruppen agere og forsøge at få de 
personer i tale, som ikke overholder disse regler.  
 
Hjortevildtgrupperne har fået 6 år til at udbrede kendskabet til de jagtetiske regler for 
hjortevildt, samt de politiske målsætninger for forvaltningen af hjortevildt i Danmark. Hvis 
ikke vi og jægerne selv kan finde ud af en etisk forsvarlig jagt på og forvaltning af 
hjortevildtet, er der ingen tvivl om, at der efterfølgende vil blive grebet ind. Derfor er det  
ikke acceptabelt, og i aller højeste grad ukammeratligt, at nogle jægere lader hånt om det 
fælles mål vi alle skal arbejde for. 
 
En anden opgave vi har i hjortevildtgruppen, er løbende at udarbejde en 
bestandsopgørelse og sammensætning. For at leve op til dette har Hjortevildtgruppen 
Nordjylland besluttet følgende: 



• At forsøge at indsamle data om afskydningen inden for de enkelte områder 
(kontaktpersoner der har lovet at være behjælpelige med at indsamle data over 
nedlagt vildt, er udpeget), og 

• At udføre en årlig optælling af kron- og dåvildt, – indtil videre den sidste weekend i 
marts. 

 
Hjortevildtgruppen vil støtte og være behjælpelig med oprettelser af hjortelaug. 
 
Der er et politisk ønske om, at hjortevildtet skal gives mulighed for at brede sig til nye 
områder i landet, og Hjortevildtgrupperne skal arbejde fremadrettet på at dette lader sig 
gøre. I den forbindelse skal vi være yderst opmærksomme på de skader, der herved kan 
opstå på skove og landbrugsafgrøder, og rådgive og formidle brugen af afværgemidler.  
 
Martin fortalte om de offentlige møder der har været afholdt både 2006 og 2007. I 2006 var 
der indlæg fra nogle af de organisationer der er repræsenteret i vildtforvaltningsrådet. Jane 
Lund Henriksen- formand for Friluftsrådet, Poul Hald Mortensen- næstformand i Danmarks 
Naturfredningsforening, Lars Møller Nielsen- Dansk Skovforening, alle medlemmer af 
Vildtforvaltningsrådet, kom med hver deres politiske indlæg til hjortevildtforvaltningen i 
Danmark. Niels Jørgen Pedersen der repræsenterer landbruget i Hjortevildtgruppen for 
Nordjylland , gav sit syn på forvaltningen ud fra landbrugets interesser, og endelig havde 
Elisabeth Svendsen, Lindenborg Skovbrug, et indlæg om praktisk forvaltning af en 
kronvildtbestand på Lindenborg. 
 
I 2007 var inviteret Klitplantør/schweisshundefører Henrik Schjødt Kristensen, Stenbjerg 
Klitplantage i Thy der fortalte om kontroleftersøgninger, skudafstande, sikkerhed og farlige 
situationer ved jagt med riffel. Tidligere Klitplantør Robert Vestergaard Olsen fortalte om 
kronvildtlaug – erfaringer og muligheder i en kron- og dåvildtforvaltning og endelig 
jagtformer, nabohensyn, og afskydning med baggrund i lokale forhold ved en lokal 
repræsentant.  
 
I den afvigte sæson er der følgende oplysninger om nedlagt vildt i Midt- Øst Vendsyssel: 

• Kronvildt: 1 spidshjort samt 1 større hjort – vist en ulige 12-ender. 
• Dåvildt: I Stagsted Skov er skudt 3 spidshjorte og en då 

 
Oplysninger om påkørsler blev efterlyst, men for eksempel Falck laver ikke en artsmæssig 
registrering, kun at der er tale om en påkørsel. 
 
Martin fortalte om de situationer fra Thy-området, hvor der på et ca. 8 ha stort areal var 
dubleret guldmedaljehjorte. Det havde været årsag til en del skriveriet i dagbladet, om 
jagtetik og overtrædelse af de jagtetiske regler for kronvildt.  
 
Samtidig nævnte Martin situationerne med jagt fra store halmballer, der strategisk var 
”tabt” på arealer ved Østerild-Hjardemål plantager. Stiger blev brugt til at kravle op på 2 
store bigballer, hvor man så lå og afventede bevægelser i krondyrene, når naboerne 
afholdt jagt. En overtrædelse af både jagtlovens bestemmelser, såvel som de jagtetiske 
regler. 
 



Der var diskussion om repressalier – politi – selvjustits. Enighed om at man i første 
omgang skulle forsøge at løse problemerne i mindelighed, uden politiets indblanding. 
 
 
Pkt. 3. Hvordan kommer vi videre. 
 

1. Kronvildttællingen i 2007 blev evalueret, og planerne for tællingen 28. og 29. 
marts i 2008 blev fremlagt.  

2. Hjortelaug er ved at blive etableret i Stagsted Skov. Første møde er afholdt og 
næste møde afholdes engang i april. Der havde været en god dialog ved første 
møde, så der er begrundet optimisme om aftale. 

3. Der var ønske om et punkt til september mødet om vildtvenlig drift af marker, 
plantninger og bræmmer etableret på en måde så man i videst mulig omfang 
undgår trafikdrab på vejene, og i det hele taget noget om 
afværgeforanstaltninger. 

4. Der var forslag til en afkortet jagttid for dåvildt i og omkring Klosterskoven 
eventuelt i området vest for motorvejen. Då og kalv fra 1. november til 31. januar 
og hjort fra 15. november til 31. januar. 

5. Som lokalrepræsentant i området blev udpeget Ole Holm, Fjeldgårdsvej 25, 
9750 Østervrå. Ole vil forsøge at få et overblik over afskydningen i området. 
Man bedes derfor meddele Ole, når og hvis man får kendskab til nedlagt vildt. 
(Listen for lokalrepræsentanter for hele Nordjylland vedlægges referatet) 

6. Der blev ved mødet ytret ønske om i Midt- og Øst Vendsyssel at lave et 
arrangement a’la de evalueringsmøder man i flere år med stor susses har  
gennemført i Tværsted. Emnet tages eventuelt op igen ved januar-februar 
mødet 2009. 
 

Pkt. 4. Ingen bemærkninger. 
 
 
 
Referent Anton Linnet 
 
 

 
 
  
 
 


