Referat fra møde i hjortevildtgruppen Nordjylland den 7. maj 2008.
Dagsorden var følgende:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Siden sidst:
a) Mødet med jagtforeningerne i Thy og Hanherred den 16. april 2008
(overtrædelser af de jagtetiske regler for kronvildtjagt).
b) Møde på Kalø den 23. april 08 (formandsmøde – fællesmøde med landets
hjortevildtgrupper).
4. Formandsskifte. Tage Espersen, Thy overtager formandsposten for
hjortevildtgruppen Nordjylland.
5. Planlægning af 3 lokalmøder i september 2008.
a) Opsamling fra de 3 lokalmøder i jan./feb. Måneder og ønsker til temamøder.
b) Årlige evalueringsmøder i jan./feb. 2009.
6. Ekskursion for hjortevildtgrupperne til Djursland 29. – 30. august 2009.
7. Næste møde.
8. Evt.
9. Aftentur til Hanstholm reservatet.
Repræsentant for Dansk Skovforening er endnu ikke udpeget, men vil snart være udpeget.
Tage Espersen deltog som kommende formand for hjortevildtgruppen.
Pkt. 1 og 2. Ingen bemærkninger.
Pkt. 3. Siden sidst: Kronvildtbestanden Nordenfjords er stadigvæk i fremgang. Den årlige
kronvildttælling som i 2008 foregik 28. og 29. marts viser en stigning fra 918 dyr i 2007 til
936 i 2008.
Med den stadig stigende hjortevildt bestand, skal vi have focus på trafikdrab og ”sorte
pletter” på landevejene. Opdager vi strækninger hvor der trafikdræbes mange dyr, skal vi
forsøge at afhjælpe problemet ved en kontakt til lodsejere og vejmyndigheder. Ligeledes
skal vi arbejde på at der etableres faunapassager de vigtigste steder, og faunapassagen
over motorvejen ved Dannerhøj skal gøres mere effektiv. Den er bygget meget smal og
mangler vegetation langs siderne, så krondyrene tør ikke rigtig bruge den.
Hjortevildtgruppen bør måske rette en henvendelse til vejmyndighederne for at få lavet
faunapassagen mere effektiv.
Med stigningen i hjortevildtbestanden kan der forventes et stigende problem med skader
på skove og marker. De stigende kornpriser er med til at øge presset fra landbruget for at
få reduceret kronvildtbestanden, subsidiært at få udbetalt erstatninger for skaderne.
Skov- og Naturstyrelsen rådgiver landmændene og udlåner afværgeforanstaltninger, og
der er et stort pres på de lokale enheder for at lave vildtagre/fodermarker, som i vigtige
perioder kunne afhjælpe markskade situationen. På skov- og Naturstyrelsens arealer har
der i mange år været tradition for at brandlinier og mindre marker i skovene har været
udlagt som vildtagre. Det er der for så vidt stadigvæk, men I dag er det ikke længere
muligt på statens arealer at lave vildtagre, der kan konkurrere med de saftige veldrevne

marker der ligger lige udenfor skovene. På statens arealer må vi ikke længere bruge
kemikalier, og gødning må kun anvendes i stærkt reduceret mængde. Derfor vil kronvildtet
være tilbøjelige til at søge føden på markerne udenfor skovene, og erfarings vis går de
gerne flere kilometer for at finde den ”rigtige” mark.
Sammensætningen af medlemmerne i hjortevildtgrupperne er, i forbindelse med
Vildtforvaltningsrådets forlig om kronvildtjagten de næste 6 år, blevet diskuteret, og
Friluftsrådet søger nu om optagelse i grupperne. Indtil videre, og så længe der ikke skal
vælges nye medlemmer i Hjortevildtgruppen for Nordjylland, anbefales det at friluftsrådet
får plads i backinggrupperne.
Pkt. 3 a. Jagtforeningerne (2 medlemmer af hver bestyrelse) i Thy og Hanherred var 16.
april inviteret til Østerild Kro til en drøftelse af jagtetik. Baggrunden for mødet var den
lokale debat der i almindelighed foregår om jagtetik og de etiske regler for kronvildtjagt på
egnen i særdeleshed. Avisskriverier i forbindelse med at samme person med ca. et minuts
mellemrum havde nedlagt 2 store hjorte på et under 10 ha stort areal, til trods for at ”de
etiske regler for kronvildtjagt” foreskriver at der højst bør nedlægges 1 stykke kronvildt pr.
år på arealer under 25-50 ha., havde lokalt ført til en ophedet debat.
Lodsejere/jægere havde også, specielt i Korsø-Hjardemål-Østerild området, klart
demonstreret, at man tog let på jagtetikken og samtidig overtrådte jagtlovens
bestemmelser. De jagtetiske regler siger klart, at det ikke er jægermæssigt korrekt bevist
at udnytte, at der er jagt hos naboen. Ikke desto mindre er det ikke længere en undtagelse
men blevet en regel, at når der drives jagt i ovennævnte statsplantager, sidder jægerne
på de større eller mindre privatejede arealer lige ”uden for”, og nedlægger hvad der måtte
krydse markerne af hjortevildt. Samtidig er landsdelen i forbindelse hermed vidne til, at der
ulovligt skydes fra ”kunstige skjul” i form af big-baller, hvorpå man sidder, eller fra toppen
af større jorddynger strategisk anbragt til formålet.
Martin Andersen fortalte indledningsvis forsamlingen, at hjortevildtgruppens arbejde bl.a.
er at gøre opmærksom på såvel de ”uskrevne regler” som de lovgivningsmæssige regler
ved hjortevildtjagt, og når der foregår klare overtrædelser af disse regler, forventes det at
hjortevildtgruppen agerer. Han pointerede, at jægerne havde ”fået” 6 år til selv at løse
eventuelle problemer med hjortevildtforvaltningen. Dette ”fået” skal forstås således, at hvis
jægerne ikke selv finder ud af at løse disse jagtetiske problemer, vil der helt sikkert blive
lavet lovgivning på området. Derfor kan det ikke nytte noget, at enkelte jægere vil køre
deres eget løb og derved ødelægge de meget liberale regler der i dag findes for
hjortevildtjagt.
Debatten, der efterfølgende udspandt sig hen over aftenen, og ordvalgene, var til tider
hårde. Alligevel var der i hjortevildtgruppen efterfølgende enighed om, at debatten havde
været god og mod slutningen også saglig, og at vi havde fået vore budskaber fremlagt, så
de kunne forstås. Debatten viste også, at der blandt de fremmødte var, om ikke enighed i
alt, så i at den enkelte jæger måtte vise ansvar og opføre sig ordentligt.
Der var fra salen et ønske om, at staten skulle tillade opstilling af skydestiger op af skel de
steder, hvor der ikke var mulighed for at lodsejerne udenfor kunne opstille skydestiger
lovligt. Man mente det sikkerhedsmæssigt ville være at foretrække, specielt på de meget

flade arealer, at skud blev afgivet i videst omfang fra en stige. Det var eneste mulighed for
nogenlunde kuglefang, og ville måske fjerne de ulovlige halmballer og jorddynger.
Hjortevildtgruppen vil arbejde videre med dette spørgsmål.
Pkt. 3 b. Det årlige evalueringsmøde på Kalø for alle hjortevildtgrupperne, havde været
god og konstruktiv, men fremmødet kunne have været væsentligt bedre. Tage, Martin og
Kurt havde deltaget.
De enkelte hjortevildtgrupper havde udarbejdet et evalueringsskema, og for at alle ikke
nødvendigvis skulle fortælle det samme, var fremlæggelsen af skemaets punkter
uddelegeret i pinde til hver gruppe.
Fællesmødet giver de enkelte hjortevildtgrupper lejlighed til at samle nye ideer og temaer
op og arbejde videre med.
Pkt. 4. Formandsskifte. Efter at Martin Andersen i foråret fik genvalg til Hovedbestyrelsen
i Danmarks Jægerforbund, ønskede han at blive løst fra formandsposten i
Hjortevildtgruppen for Nordjylland. Det er besluttet at tidligere medlem af
Hovedbestyrelsen, Tage Espersen, Snedsted i Thy overtager formandsposten.
Der var stor ros og applaus til Martin fra gruppens medlemmer, for den tid og det store
arbejde han havde lagt i opstarten af Hjortevildtgruppen.
Pkt. 5. Planlægning af 3 lokalmøder i september 2008. Det fremgår af referatet fra
hjortevildtgruppens møde den 27. februar, hvilke emner de 3 backingrupper ønskede på
dagsordenen til septembermøderne. Der aftaltes følgende:
• at Martin Andersen ville kontakte Carsten Riis Olesen DMU om et indlæg om
undersøgelserne med radiomærkede krondyr.
• Undertegnede finder en person til at redegøre for jagtlovens bestemmelser
vedrørende ”kunstig skjul”.
• Tage Espersen kontakter Bent Rasmussen, Kalø for et indlæg om hjortevildt.
Pkt. 6. Ekskursion til Djursland. Martin annoncerede en ekskursion for alle
hjortevildtgrupperne den 29. og 30. august 2008. Indbydelse og program vedlægges.
Pkt. 7. Eventuelt.
•
•
•

En oversigt over kontaktpersonerne i alle områder udarbejdes. Vedlagt referatet.
Udsendelse af skemaer til påføring af nedlagte dyr i sidste jagtsæson.
Næste møde i Hjortevildtgrupper blev aftalt til 3. september. Tage Espersen har
grundet et andet arrangement ønsket mødet flytte til 11. september kl. 17,00 på
Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted.

Referent:
Anton Linnet

Kontaktpersoner i lokalområderne.
Kontaktpersonerne kan kontaktes i forbindelse med oplysninger om ulovlige jagtforhold,
skud om natten samt oplysninger om nedlagt hjortevildt. Vildt nedlagt på Skov- og
Naturstyrelsens arealer bliver indsendt på særskilt jagtjournal direkte fra de enkelte
jagtkonsortier, så disse dyr skal kontaktpersonerne ikke registrere.

Nordvendsyssel:

Kurt Larsen, Åbakkevej 14, Tværsted, 9881 Bindslev. 98931890

Midtvendsyssel:

Ole Holm, Fjeldgårdsvej 25, 9750 Østervrå. 98951699

Thy/Hanherred:

Frank Kristensen, Røjkjærvej 6, 7770 Vestervig. 97941353
(området fra Agger til og med Stenbjerg plantage)
Anton Linnet, Søholtvej 6, 7700 Thisted. 97977088
(området fra Tvorup til og med Vigsø)
Tonny Vang, Byengsvej 5, 7700 Thisted. 97995068
(området Korsø, Hjardemål, Madsbøl og Østerild)
Preben Røge, Thorupstrandvej 78, 9690 Fjerritslev. 98225668
(området fra Lild til Svinkløv)
Per Hyttel, Fosdalvej 24, 9460 Brovst. 98235046
(området fra Tingskoven til og med Fosdalen/Langdalen)
Palle D. Andersen, Rødhusvej 29, 9460 Brovst. 98235064
(området Tranum, Blokhus og østpå til Ålborg-Løkken vejen)

