Referat fra mødet i hjortevildtgruppen Nordjylland den 27. februar 2008.
Dagsordenen var følgende:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra sidste møde 3. oktober 2007.
Orientering ved formanden siden sidst.
Sammendrag af hjortegruppens møde med de 3 lokalgrupper.
28. januar – midt- og Østvendsyssel
4. februar – Nordvendsyssel
13. februar- Thy og Hanherred
Overtrædelse af de jagtetiske regler på kronvildt.
Tælling af kronvildt den 28. marts (aften) og 29. marts morgen.
Ansøgning om udsætning af dåvildt i Thy og Hanherred.
Afrapportering til vildtforvaltningsrådet.
Næste møde.
Evt.

Fraværende til mødet var Niels Jørgen Pedersen Dansk Landbrug.
Pkt. 3. Meddelelser ved formanden.
• Dansk Skovforenings medlem i hjortegruppen Jørgen Skeel har ønsket at stoppe
som medlem i Hjortevildtgruppen. Dansk Skovforening er i gang med at finde en
afløser.
• Niels Jørgen Pedersen overvejer grundet arbejdspres at finde en afløser til
Hjortegruppen.
• Orientering om hjortegruppens nye hjemmeside, og hvad der kan findes her.
Hjemmesiden kan findes på http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Thy/Jagt/.
• Den nye uddelte kronvildtfolder er blevet udsendt til alle jagtforeningerne.
• Jægerforbundets hjorteudvalg består af 6 personer + sekretariat. Norbert
Ravnsbæk er formand. P.t. arbejdes der med:
o En politisk håndbog for hjortevildt og Hjortejagtens ”10 bud”.
o Fodring af hjortevildt som fortrinsvis bør være ved etablering af fodermarker,
der således kan være et supplement til almindeligt tilgængeligt foder.
o Kvoter og licenser på hjortevildt er ikke et mål for hjorteudvalget, men det
betyder samtidig at de jagtetiske regler for hjortevildtjagt overholdes. Ved
overtrædelser skal der sættes ind med repressalier.
o Hegning omkring skove eller skovafsnit bør begrænses mest muligt, idet
hegn forhindrer vildtets frie bevægelighed.
o Vildtskader på skove og landbrugsafgrøder, skal løses på en for alle parter
fornuftig måde. Der kan ikke udbetales vildtskadeerstatninger.
• Endelig blev den årlige afrapportering om hjortevildtgruppens arbejde belyst.
Anton Thøger Larsen orienterede om DN´s årlige fællesmøde for hele landet:
• Man var tilfredse med at dåvildtet var kommet med i arbejdet i hjortevildtgrupperne.
• Et stort ønske i DN var, at der i statsskovene blev indlagt forstyrrelsesfrie områder,
hvor større arrangementer ikke skulle tillades.
• Store O-løb burde ikke finde sted på øer uden en vis størrelse.

•

Endelig var det et ønske i DN at septemberjagten på hjortevildtet skulle stoppes.

Jan Ulrich nævnte at der ikke i skovbruget var holdt separate møder. Skovbruget holder
øje med skrælleskader som et parameter for bestandsstigningen.
Pkt. 4. Der er i januar og februar 2008 afholdt møder med de 3 backinggrupper under
hjortegruppen. Da backinggrupperne er blevet udvidet med nye medlemmer, har der ved
alle møderne været foretaget en grundig orientering om arbejdet i hjortevildtgruppen, og
baggrunden for at grupperne overhovedet er blevet nedsatte.
Midtvendsyssel:
Der arbejdes med nedsættelse af Hjortelav i flere områder.
• I Stagsted Skov er afholdt første møde og der skal være møde igen til april. Ved
første møde havde der været en god dialog, så der er begrundet optimisme om
noget positivt. Dronninglund Storskov og Børglum Kloster Skov er nye områder
hvor man så småt er ved at starte op.
• Ole Holm er udpeget som kontaktperson i Midtvendsyssel. Ulovlig jagt, skud om
natten samt oplysninger om nedlagt hjortevildt bedes meddelt Ole.
• Der var et ønske om at lave et årligt stormøde (evalueringsmøde) ala
Tværstedmøderne, hvor man kunne møde op med sine trofæer, og hvor den
foregående jagtsæson kunne tages under lup og evalueres.
• Forslag til emner der kunne tages på lokalmøder i området, var brug af
afværgemidler for hjortevildtet, diskussion om levende hegn langs veje samt
vildtvenlig drift af marker, bræmmer og vildtplantninger.
• Der er kendskab til at der er af kronvildt er nedlagt en spidshjort og en større ulige
12-ender.
• Forslag til lokaljagttid for dåvildt i og omkring klosterskoven - evt. vest for
motorvejen:
o Då og kalv 1. november til 31. januar
o Dåhjort - 16. november til 31. januar
Det er aftalt at der afholdes et møde inden næste jagtsæson.
Nordvendsyssel:
• Der er i sidste jagtsæson, første sæson med 2 måneders jagttid, skudt 53 stk.
kronvildt – 25 hjorte, 9 hinder og 19 kalve. 4 er trafikdræbte og 2 fundet døde, heraf en stor hjort fra 2006. Enighed om at den forlængede jagttid fungerer godt.
• Det offentlige møde sidste år om emnet etik blev berørt.
• Etablering af Hjortelav i Råbjerg, Jerup og Tolshave området. Ved Lundergårds
Mose har 12 lodsejer indgået aftale, og måske vil statens arealer blive inddraget fra
næste sæson.
• Martin Andersen tager til Læsø for at samle jægerne her om en fællesholdning til
afskydning af dåvildtet på øen.
• Lokalarrangementer i 2008:
• Der er ønske om at få flere skydebaner i området, men hvordan får vi startet op?
Lokale jagtforeninger bør inddrages og eventuelle eksperter på området inviteres.
• Møde om arbejdet i hjortevildtgruppen, måske ligesom mødet i 2007.
• Debat om dåvildt, Hvad ønskes der i lokalområdet?

•

Kurt Larsen og Henrik Olsen vil stadigvæk være kontaktpersoner vedr. afskudt
hjortevildt. Der var til de samme 2 personer stor ros for deres utrættelige arbejde i
forbindelse med Tværstedmøderne og indsamlingen af oplysningerne om nedlagt
hjortevildt i området.
Det er aftalt at der afholdes et møde inden 2008 sæsonen.
Thy og Hanherred:
• Jagtetikken i visse områder i Thy er ikke i orden. Der skydes for mange dyr på for
små arealer med henvisning til de jagtetiske regler for kronvildt.
• Der drives samtidig ulovlig jagt fra halmballer opstillet som skydetårne til formålet.
Lokaljagtforeningerne skal på banen omkring de flade farlige skud, og de skal
bakke op om de jagtetiske regler.
• Samtidig er der et ønske om at det skulle kunne lade sig gøre at opstille
hochstande nærmere end de 130 meter til statsskov.
• Forslag til indkaldelse af 2 bestyrelsesmedlemmer i jagtforeningerne i Thy og
Hanherred, for at finde en fælles holdning til de jagtetiske regler.
• I Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd bør jagtforeningerne udpege en
hjortevildtperson, som hjortegruppen kan trække på.
• Ansøgning om udsætning af dåvildt flere steder i Thy og Hanherred.
• Lokalarrangementer: Ud over ovenfor nævnte møde med jagtforenings
bestyrelserne, var der ønske om inden næste sæson at afholde et offentligt møde
om etik, + f.eks. et indlæg fra Carsten Riis Olesen om undersøgelserne med de
radiomærkede krondyr.
• Udpegning af lokalrepræsentanter til indberetning af nedlagt hjortevildt. Følgende
personer er udpeget:
o Frank Kristensen – området fra Agger til og med Stenbjerg
o Anton Linnet – området fra Tvorup til og med Vigsø
o Tonny Vang – området Korsø, Hjardemål, Madsbøl og Østerild
o Preben Røge – området fra Lild til Svinkløv
o Per Hyttel – Området fra Tingskoven til og med Fosdalen/Langdalen
o Palle Andersen – området fra Tranum og Østpå
Herudover blev den kommende hjortevildttælling i dagene 28. og 29. marts drøftet med
alle backinggrupperne.
Pkt. 5. Martin orienterede om overtrædelserne af de jagtetiske regler for kronvildt:
• Historien om de 2 store hjorte der var på forsiden af Thisted Dagblad, som gav et
vist tumult ud i jagtforeningerne og flere skriverier i dagbladet.
• Historien om halmballerne ved Hjardemål og Østerild plantager.
• Historien om skeletterne af døde krondyr der var fundet i Østerild plantage.
Pressen var mødtes på Østerild Kro med Tage Espersen, Jens Evald Pedersen og
Martin Andersen, og der var blevet en artikel ud af det, om jagt i almindelighed og
jagtetik og schweisshunde i særdeleshed.
Pkt. 6. Tælling af kronvildt den 28. og den 29. marts vil foregå på samme måde som sidste
år. Vildtkonsulenterne Ivar Høst, Peter Have og Anton Linnet havde sammen med Martin
Andersen foretaget en evaluering af sidste års tælling, og proceduren herved, og havde

foretaget visse rettelser til arrondering af nogle områder, samt tilføjet nogle nye områder
der skulle tælles i.
Pkt. 7. Skov- og Naturstyrelsen har modtaget en ansøgning om udsætning af dåvildt, flere
steder i Thisted og Jammerbugt kommuner. Ansøgninger er videresendt til
Hjortevildtgruppen Nordjylland for bemærkninger. Der var bred enighed i
hjortevildtgruppen til at bakke op om udsætningerne.
På opfordring af jagtforeningerne i Thy og Hanherred, med opbakning af
Hjortevildtgruppen Nordjylland, blev der i 2007 fastsat en lokal 3-årig fredningstid af
dåvildtet i Thy og Hanherred. Vildtforvaltningsrådet og Skov- og Naturstyrelsen har herved
politisk tilkendegivet, at man ønsker at give dåvildtet en chance for at etablere bestande i
Danmark.
Gruppen af personer der står bag ansøgningen, ønsker at give dåvildtet en håndsrækning
ved i fredningsperioden at tilføre ekstra dyr.
Hjortevildtgruppen har på den baggrund drøftet sin stillingstagen til udsætningerne.
Dåvildtet hører til én af de store græssere, og vil ved deres tilstedeværelse f.eks. på hederne og
andre åbne områder i plantagerne, bidrage positivt til ved deres græsning at pleje områderne.
Samtidig vil dyrenes tilstedeværelse bidrage til at give publikum store oplevelser.
Der var til mødet afbud fra Dansk Landbrugs- og Dansk Skovforenings repræsentanter. Forinden
mødet meddelte Dansk Landbrugs repræsentant telefonisk til undertegnede, at han havde vægtet
udsætningens positive og negative sider mod hinanden, og når man vejer tingene mod hinanden
er det et ja til udsætningen.
Dansk Skovforening er i hjortevildtgruppen også repræsenteret ved en person udpeget af både
Dansk Skovbrug og Dansk Landbrug. Denne repræsentant kunne anbefale at udsætningen fandt
sted, med det forbehold at vedkommende efter mødet ville rette en henvendelse til Dansk
Skovforening for at få et tilsagn herfra. Dette tilsagn er senere meddelt til undertegnede telefonisk.
Pkt. 8. Martin ridsede op de punkter vi havde arbejdet med i det forgangne år, og som
hjortevildtgruppen skulle melde tilbage til Vildtforvaltningsrådet med inden den 31. marts 2008.
Pkt. 9. Næste møde fastsættes til den 7. maj 2008 kl. 17,00 på Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted

Referent: Anton Linnet

