Referat fra møde i Hjortevildtgruppen den 8. september 2009.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat.
Siden sidst: Orientering fra medlemmerne bordet rundt.
Drøftelse af ansøgninger om yderligere udsætninger af dåvildt.
Endelig fastlæggelse af programmet for efterårets offentlige møder.
Eventuelt.

Ad 1. Dagsorden godkendt.
Ad 2. Referat fra mødet den 14. maj 2009 blev godkendt.
Ad 3. Tage orienterede om et hjortevildtmøde på Kalø med deltagelse af formænd fra
hjortevildtgrupperne, medlemmer af de kendte hjortelav og jægerforbundets hjorteudvalg.
Oprettelse af hjortelav var på dagsordenen. Stagsted og Dronninglund hjortelav havde deltaget
med information og erfaringer derfra.
På samme møde var nogle formænd fra både hjortelav og hjortevildtgrupper fremkommet med
nogle synspunkter om de jagtetiske regler for hjortejagt. Det drejede sig om bestemmelserne om
ikke at skyde mere end 1 stk. kronvildt pr. 25 til 50 ha. Nogle gav udtryk for at de ikke ville gribe
ind, hvis de fik kendskab til at der i områder med meget kronvildt blev skudt flere dyr end de
jagtetiske regler foregav.
Jan Ulrich orienterede om forskellige meldinger han havde fået fra V-området (området mellem de
2 motorveje i Nordjylland). De lød på at der var rigtig meget kronvildt i området, og mange havde
gerne set en 2 måneders jagttid i stedet for kun 14 dage på hjort og kalv.
Hjortevildtgruppen håber på, at der efter den nye 3-års periode er kommet så mange dyr i området,
og i det hele taget nordenfjords, at man kan anbefale en 3 måneders jagttid i hele området nord for
Limfjorden.
Ad 4. Der er en ny ansøgning om tilladelse til udsætning af dåvildt i Hanherred. Områder der er
nævnt som udsætningssteder er Oxholm Skov, Tingskoven, Tranum og Blokhus områderne.
Drøftelse af ansøgers ønsker om at få tilladelse til at udsætte dåvildtet direkte uden brug af
midlertidige hegn. Det er ikke Hjortevildtgruppen der skal tage stilling til dette, men alene Skov- og
Naturstyrelsen der også er dem der giver dispensationerne.
Ad 5. Endelig program for efterårets 3 offentlige møder blev fastsat. Samme program alle 3
aftener. Emnerne er:
• Orientering ved formanden.
• Erfaringer fra Vestjysk Hjortelavs dåvildtudsætninger – Robert V. Olesen.
• Markskadeproblematik – Kristoffer Kappel.
• Demonstration af vildtafværgemidler ved firmaet ANICO.
• Beskydning af en hjortevildtbestand – Robert V. Olesen.
• Resultatet af hjortevildttællingerne marts 2009 – Anton Linnet.
Ad 6. Under eventuelt blev der rykket for en opdatering af Hjortevildtgruppens hjemmeside. Dette
blev taget til efterretning og vil ske hen over efteråret.

Næste møde i Hjortevildtgruppen er den 28. oktober kl. 17,00 på Hotel Søparken, Søparken 1,
9440 Åbybro. Efterfølgende er der Kl. 19,00 møde med backinggrupperne.
Referent: Anton Linnet

