
Referat af møde i hjortevildtgruppen Nordjylland 10. maj 2011. 
 
Deltagere: Formand Tage Espersen Danmarks Jægerforbund, Kristoffer Kappel Dansk 

Landbrug, Jens Laage Dansk Skovforening, Jan Ulrich Dansk- Landbrug og 
Skovforening, Anton Thøger Larsen Danmarks Naturfredningsforening, Kurt 
Thomsen Dyrenes Beskyttelse og Mogens Sonne Hansen, NST Vendsyssel. 

Afbud fra: Kristoffer Kappel 
Referent: Sekretær Anton Linnet Skov- og Naturstyrelsen THY 
Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde - 3. februar 2011. 

2. Siden sidst – ved formand, sekretær og bordet rundt 
3. Forårets hjortevildttælling og diskussion af den ret store 

dåvildtbestand på 691 dyr alene i Thy og Hanherred, set i lyset af 3 
kalvesætninger mere inden planlagt jagttid efterår 2013.  

4. Fravigelser af de jagtetiske regler. Vildtforvaltningsrådets 
Hjortevildtgruppe fremlagde sidste år, da de evaluerede 
hjortevildtgruppernes årsrapporter, forslag til at de enkelte 
hjortevildtgrupper kunne fravige arealstørrelsen på 25-50 ha pr. 
nedlagt krondyr. Der blev givet grønt lys til, at grupperne kunne 
udmelde accept af fravigelser de steder, hvor bestandene havde 
udviklet sig så store, at markskaderne begyndte at give større 
problemer  (punktet har været på dagsorden tidligere). 

5. Efteråret 2011: Emner til offentlige møder? 
6. Eventuelt.  

 
  

 1. Godkendelse af referat 
Sagsfremstilling:  
Beslutning: Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  

 2. Siden sidst ved formand og sekretær, og bordet rundt 
Sagsfremstilling: Formanden: 

• Mødet 3. februar på Gl. Toftegård: Mødet var generelt gået rigtig godt. I 
forbindelse med drøftelserne om afskydningen af kronvildt i sæsonen 
2010/11, var fornemmelsen at afskydningstallene, der fremkom ved 
mødet var lidt for lave. Måske der skulle inviteres en større gruppe med 
til næste år. I så fald må det ske på lokal initiativ. Mødedato i 2012 er 2. 
februar på Gl. Toftegård. 

• Mødet 9. marts med backinggruppe vest: Ved mødet blev diskuteret 
forvaltningsplan for dåvildt, og forslag til jagttider fra 2013 blev 
diskuteret. Forslag til jagttid på 14. dage for kalv og evt. dåer. Ingen 
jagttid for hjorte.  Medlemmerne var også blevet bedt om at komme 
med et bud på en bestandsstørrelse. Den samlede bestand i Thy og 
Hanherred blev estimeret til 676 stk. dåvildt.  

• Mødet med backinggruppen Midt- og Øst Vendsyssel ved Ole Holm: 
Ønsker 2 mdr. jagttid på kronvildt, når der åbnes for mere jagt i ”V-et”. 
En diskussion der tages op mere generelt hen over efteråret og foråret 
2012. 

• Fællesmødet på Kalø: Fra fællesmødet fremdrog Tage specielt et 
enkelt vigtigt punkt, der handlede om reguleringstilladelser til kronvildt. 
Det har vist sig, at Naturstyrelsens enheder ikke synkroniserer sine 
reguleringstilladelser. På enkelte enheder giver man f.eks. tilladelser til 
regulering af hjort, hvilket ikke gives på nabodistrikter. Det giver 
forvirring og er ikke holdbart i længden. 



• Hjortevildtgruppens årlige afrapportering til Vildtforvaltningsrådet er OK 
og godkendt. 

• Kronvildtfolderen kommer formentlig i nyt oplag i 2011, og samtidig 
arbejdes der på at lave en tilsvarende folder for dåvildt. 

• Der er på finansloven afsat 5 mill. Kr. over de næste 3 år til etablering af 
aflastningsarealer for skader forvoldt af kronvildt , gæs og svaner. 

• I forbindelse med Nationalpark THY – forvaltning, er Tage udpeget til 
formand for en arbejdsgruppe, der skal arbejde med kronvildtforvaltning 
og markskadeproblematikken i og ved Nationalparken. Der er inviteret 
et bredt udsnit af interessenter til første møde i september 2011. 

• Niels Jørgen Mejlholm, Brønderslevvej 156, 9480 Løkken og Jørgen 
Jørgensen, Thisted 337, Klim, 9690 Fjerritslev er flyttet fra 
backinggruppen i Vendsyssel til backinggruppen Thy – Hanherred. 

Beslutning:  

  
 3. Forårets hjortevildttælling og diskussion af den ret store 

dåvildtbestand på 691 dyr alene i Thy og Hanherred, set i lyset af 3 
kalvesætninger mere inden planlagt jagttid efterår 2013.   

Sagsfremstilling: • Egon Bennetsen har fremsendt et brev til sekretariatet, vedrørende 
fremtidig forvaltning af dåvildt, og et konkret spørgsmål til hvornår 
tidsfristen er for Hjortevildtgruppen Nordjylland til at fremkomme med 
indstilling til jagttider på dåvildt fra 2013. Egon foreslår samtidig, at der 
bør afholdes et særskilt møde om dåvildt myntet på særligt 
dåvildtinteresserede personer. Egon vil gerne melde sig til at holde et 
indlæg om dåvildt, hvorefter alle bør have mulighed for at fremkomme 
med ideer og synspunkter. 

• Som nævnt i overskriften til dette punkt, blev der i alt talt 691 stk. dåvildt 
i Thy og Hanherred. Det passer meget godt med et estimat på 676 stk. 
som fremkom ved et møde med backinggruppen Thy-Hanherred, hvor 
alle var bedt om at komme med et kvalificeret bud på en 
bestandsstørrelse. 

• Diskussion om nødvendigheden af regulering af dåvildtbestanden set i 
lyset af endnu 3 kalvesætninger inden en forventet jagttid til september 
2013. 

Beslutning: • Egon Bennetsen inviteres med som indlægsholder til 2 offentlige møder 
i uge 40. 

• Der er enighed i hjortevildtgruppen om nødvendigheden af en liberal 
holdning til at imødekomme eventuelle ansøgninger om 
reguleringstilladelser til dåvildt i november og december og gerne dåer 
for at reducere mængden af produktionsdyr. 

 4. Fravigelser af de jagtetiske regler. Vildtforvaltningsrådets 
Hjortevildtgruppe fremlagde sidste år, da de evaluerede 
hjortevildtgruppernes årsrapporter, forslag til at de enkelte 
hjortevildtgrupper kunne fravige arealstørrelsen på 25-50 ha pr. nedlagt 
krondyr. Der blev givet grønt lys til, at grupperne kunne udmelde accept 
af fravigelser de steder, hvor bestandene havde udviklet sig så store, at 
markskaderne begyndte at give større problemer (punktet har været på 
en dagsorden tidligere). 

Sagsfremstilling: Overskriften til punktet taler om fravigelser af de jagtetiske regler, i forbindelse 
med jagt. Det blev diskuteret, hvordan vi skulle forholde os når der var tale om 
regulering. 

Beslutning: I forbindelse med jagt på kronvildt, anbefales det, under forudsætning af at der 



virkelig er tale om store markskader på egnen, at godkende, at der nedlægges 
1 stk. kronvildt pr. 20 ha. Der vil senere komme en udmelding med en 
geografisk afgrænsning i hvilke områder de jagtetiske regler kunne fraviges. 
Hvad angår regulering og markskader, måtte det bero på et skøn i hvert 
tilfælde, en reguleringsansøgning blev sagsbehandlet. Men der var enighed om 
en liberal holdning til disse ansøgninger, og at reguleringstilladelserne burde 
gælde hundyr og kalve. 

 5. Efteråret 2011: Emner til offentlige møder? 
Beslutning Det blev besluttet at afholde 2 offentlige møder i uge 40 - ét i Sindal og ét i 

Thy. Emnerne blev: Indlæg om dåvildt ved Egon Bennetsen, med efterfølgende 
afsat tid til diskussion, og et indlæg om kæbeundersøgelser og kronvildt ved ?? 

 6. Eventuelt 
Beslutning Næste møde den 14. september kl. 17,00 på Søholtvej 6, 7700 Thisted, med 

efterfølgende tur til Hanstholm reservatet og de brølende hjorte. 
  


