Referat af mødet i Hjortevildtgruppen den 3. marts 2009.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat.
3. Siden sidst
* Evaluering af de afholdte møder
* Hvordan agerer vi ved overtrædelser af de jagtetiske regler. Forslag til
brev vedlagt referatet.
* Jagtsæson 2008-2009 hvordan gik det?
4. Status for dåvildt.
5. Forslag til nye jagttider på hjortevildt.
6. Hjortevildttællingen den 27. og 28. marts.
7. Kommende offentlige møder, emner, ideer?
8. Næste møde.
9. Eventuelt.
Ad. 1. Dagorden godkendt.
Ad. 2. Referatet godkendt.
Det blev samtidig besluttet, at referatet fremover skulle være et beslutningsreferat.
Ad. 3. Tage havde deltaget i det årlige hjortemøde i Tværsted. Der var mødt ca. 135
personer op. Det fremgik at afskydningen i området deroppe havde været 31 hjorte, 11
hinder og 8 kalve. Samtidig var der fundet 2 døde dyr + 4 trafikdræbte.
Det offentlige hjortemøde i Aabybro med Carsten Riis Olesen var blevet rost fra flere sider,
og der var kommet en fin artikel i NORDJYSKE fra Bertel Bavngaard.
Skrivelsen nævnt ovenfor til jægere og jagtlejer ved overtrædelser af de jagtetiske regler
blev diskutteret, og der var forslag til enkelte omformuleringer. Brevet omformuleres og
tages med til næste møde igen.
I midt-øst Vendsyssel var der i forgangne sæson nedlagt 1 hjort i nærheden af Klosetårnet
ved Frederikshavn, 1 hjort ved Stagsted Skov og 3 hjorte ved Toftegårde.
Ad. 4. Dronninglund Storskov har penge til udsætning af dåvildt, men udsætningen vil
først blive udført når/hvis der sker en fredning øst for Frederikshavn-Ålborg motorvejen.
I Thy er der udsat dåvildt ved Bubbel mellem Bedsted og Vestervig, og ved Hedegårdene
ved Svankjær.
I Hanherred arbejdes der 2 steder på udsætninger.

Ad. 5. Hjortevildtgruppens forslag til nye jagttider fremgår af vedlagte bilag.
Backingrupperne foreslår:
Nord – fortsat 2 måneder for kronvildt og fuld jagttid på dåvildt.
Vest – fortsat 3 måneder for kronvildt – dåvildt fredet.
Midt – kronvildt 1/12 til 15/12 for hjort og kalv, dåvildt fredet øst for motorvejen
Frederikshavn-Ålborg.
Ad. 6. Hjortevildttællingerne foretages den 27. og 28. marts med samme procedure som
tidligere år. Tallene for tællingerne 2009 + afskydningstallene for 2007/08 gøres færdig og
sendes til Vildtforvaltningsrådet senest den 31. marts sammen med den årlige
afrapportering (skema vedlægges referatet).
Ad. 7. Kommende møder og emner tages op til næste møde.
Ad. 8. Næste møde aftalt til den 14. maj kl. 17,00 i Skov- og Naturstyrelsen Thy’s
mødelokale. Efterfølgende en aftentur til Hanstholm reservatet.
Ad. 9. Intet under eventuel.

Referent Anton Linnet.

