Referat af møde i hjortevildtgruppen Nordjylland 5. oktober 2010.
Deltagere:

Afbud fra:
Referent:
Dagsorden:

Sagsfremstilling:

Beslutning:

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.
Anton Thøger Larsen og Kristoffer Kappel
Sekretær Anton Linnet Skov- og Naturstyrelsen THY
1. Orientering ved formand og sekretær, og bordet rundt
2. Drøftelse af tidligere fremsendte redegørelse og indstilling fra
Vildtforvaltningsrådets Hjortegruppe
3. Eventuelt
4. Møde kl. 19,00 med backinggrupperne

1. Orientering ved formand og sekretær og bordet rundt
• Formanden orienterede om at implementeringsplanen for de store
vindmøller ved Østerild-Hjardemål var blevet fremlagt i høring, uden at
Hjortevildtgruppen var taget med på råd. Danmarks Jægerforbunds
formand Ole Roed og Tage Espersen, havde begge i deres høringssvar
beklaget dette.
• Fra Ole Holm, medlem af backinggruppen i Midt- og Østvendsyssel, var
indsendt et oplæg til debat om de fremtidig jagttider for Øst Vendsyssel.
Ole Holm mener det er tiden nu at få diskuteret fremtidig forvaltning af
kronvildtet i området, herunder afskydningspolitikken. Der er, efter Ole
Holms opfattelse, allerede nu så stor en kronvildtbestand, som området
kan bære, og hvis ikke der skal opstå for megen utilfredshed med
markskader rundt omkring fra, er det på tide at få taget hul på den
fremtidige forvaltning. Foreslår for de kommende 3-6 år følgende jagttid:
1. Kun jagt på kronebærende- og spidshjorte
2. Hinder og kalve får længst jagttid f.eks. 1. okt.-31. dec.
3. Hjort får kort jagttid f.eks. 15. nov-31. dec.
Hjortevildtgruppen var enige med formanden i, at Hjortevildtgruppen bør være
medspiller, og ser frem til et kommende samarbejde ved udformningen af den
fremtidige forvaltning af hjortevildtbestandene i området.
Ole Holms indlæg vil blive diskuteret senere i dag med backinggrupperne. Men
inden Hjortevildtgruppen tager en alt for fast stilling, skal et oplæg i god tid
diskuteres i JKF regi.

Sagsfremstilling:

2. Drøftelse af tidligere fremsendt redegørelse og indstilling fra
Vildtforvaltningsrådets Hjortegruppe
Ovennævnte fremsendte papir er Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppes
evaluering af de årsrapporter for 2009, der er indsendt af alle De Regionale
Hjortevildtgrupper i Danmark. På baggrund af rapporterne er der nogle
anbefalinger til De Regionale Hjortevildtgrupper. Vedrørende de jagtetiske
regler anbefales det:
- at hvis der er konkrete områder, hvor den regionale gruppe er enige i,
at der bør ske en afskydning, der i antal overskrider retningslinierne i de
jagtetiske regler, bør dette meldes ud af den regionale gruppe.
- de regionale grupper tager en faglig drøftelse af fordele og ulemper ved
fodring af hjortevildt.

Vedrørende krondyrbestanden (udvikling, sammensætning og
afskydning) anbefales:
- at de regionale grupper fortsat arbejder med at indsamle og analysere
data om bestandsudviklingen i områderne, men at grupperne nu bør
søge at præge den fremtidige udvikling i regionen ved at opstille
konkrete mål for bestandsudvikling, afskydning mv.
- at grupper, der har drøftet sig frem til en fælles holdning vedrørende
bestandsudvikling/afskydning, melder gruppens budskaber ud i
lokalområdet.
Beslutning:

Der er i hjortevildtgruppen enighed om, at hvis gruppen skal anbefale en
afskydning der overskrider retningslinierne i de jagtetiske regler, skal det være i
større og helt klart afgrænsede områder. Det er samtidig klart for gruppen, at
der, uanset hvor klart defineret og oplagte grænsedragninger man fremkommer
med, vil være utrolig stor fokus (positivt som negativt) på vore udmeldinger.
Hjortevildtgruppen er enige om at fodring af hjortevildt ikke bør finde sted.
Forvaltning bør ske efter det givne terræns naturlige bæreevne. Der er her et
knivskapt skel mellem fodermarker/vildtagre, der virker hele året på en lang
række vildtarter, og en decideret udlægning af majs,roer og kartofler der kun
foretages i jagttiden. Det sidste bør ikke finde sted, med mindre der er tale om
helt ekstreme vinterforhold, eller i større områder hvor jagten så samtidig
suspenderes.
Hjortevildtgruppen vil tage diskussionen op med backinggrupperne, og herefter
gå i tænkeboks om der er oplagte områder, hvor ovenstående kan udmeldes.

3. Eventuelt
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Næste møde aftaltes til kl. 16,00 den 3. februar på Hotel Søparken i Aabybro.
Herefter møde kl. 19,30 på Gammel Toftegård hos Arnold Klovborg. Der er tale
om en aftale om en opfølgning på det møde vi havde i 2009, med en række
jægere og lodsejere i området ved Tranum.

