
Referat af møde i hjortevildtgruppen Nordjylland 8. september 2010. 
 
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. 

Afbud fra: Anton Thøger Larsen 
Referent: Sekretær Anton Linnet Skov- og Naturstyrelsen THY 
Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet 5. maj 2010 

2. Orientering ved formand og sekretær, og bordet rundt  
3. Arrangering af efterårets 2 offentlige møder 
4. Eventuelt  

 
  

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

 2. Orientering ved formand og sekretær, og bordet rundt 
Sagsfremstilling: Følgende emner blev bragt på bane: 

• Jagttiderne (særfredningerne) for de næste 3 år er endnu ikke meldt ud, 
og det forventes at man beslutter at fortsætte et år ekstra på den 
gældende bekendtgørelse. Således forventes det at de nye jagttider vil 
være klar til at træde i kraft til april 2011. I den forbindelse har 
formanden for Hjortevildtgruppen igen indstillet til Vildtforvaltningsrådet 
det samme forslag, som Hjortevildtgruppen eftersendte sidste år, hvor 
vi indstillede at jagttiden på kronvildt syd for Hjørring-Frederikshavn 
vejen og øst for Hirtsals-Ålborg vejen i den næste 3-års periode for hjort 
og kalv blev forlænget til en måned fra 1. december til 31. december.  

• Mange jægere i området har været forvirrede over udsættelsen af de 
nye jagttider. Mange har troet, at så var 3-år særfredningen ophørt, og 
at den generelle jagttid var gældende. Sådan fungerer bekendtgørelser 
ikke. En bekendtgørelse fungerer indtil den bliver afløst af en ny 
bekendtgørelse, og den enkelte bekendtgørelse er således uden 
udløbstid, og kan kun erstattes af en ny bekendtgørelse. 

• Der har været frustrationer i områder i Vendsyssel, hvor man havde 
indkøbt og udsat en del dåvildt i forventning om at en 3-års særfredning 
for dåvildt ville træde i kraft allerede fra 2010. Da de nye jagttider, der 
skulle indeholde indstillingerne om særfredning af dåvildt endnu ikke er 
vedtaget, er der ordinær jagttid på dette nyudsatte dåvildt. Mange 
personer og indlæg i dagspressen har opfordret jægere i området til at 
holde hånden over dette ”tamme” nyudsatte dåvildt. 

• Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel har i år for første gang givet en 
tilladelse til at regulere en kronkalv i august måned. Tilladelsen blev dog 
ikke udnyttet. 

• Skov- og Naturstyrelsen Thy har i 2010 modtaget ansøgninger om 
regulering af dåvildt fra én lodsejer ved Hjardemål plantage samt fra 
flere lodsejere ved Tømmerby-Frøstrup området. 

Beslutning: Der er tale om henholdsvis en bestand af dåvildt ved Hjardemål, som er en 
”gammel” bestand, som det har været målet at ”give en hjælpende hånd” ved 
særfredningen, og ca. 50-75 undslupne dyr fra en nu nedlagt hjortefarm ved 
Tømmerby.  
Ved Hjardemål bør der ikke for nuværende gives en tilladelse til at regulere 



dåvildt. Man er i Hjortevildtgruppen opmærksom på, at der på grund af 
særfredningen sker en stigning i bestanden, som formentlig vil resultere i at 
Skov- og Naturstyrelsen fremover må give reguleringstillader.  
For bestanden ved Tømmerby bør man allerede nu være imødekommende 
med at give tilladelser til at regulere dyr. Dyrene her opfører sig ikke som vilde 
dyr men som uvane tamme dyr, der i visse tilfælde går ind i lader og huse. 

  
 3. Efterårets 2 offentlige møder. Nye datoer  
Sagsfremstilling: • Datoerne for de offentlige møder var tidligere fastlagt til den 6. oktober i 

Sindal og 7. oktober i Fjerritslev. Desværre ligger mødet i Sindal for tæt 
på et vigtigt allerede berammet møde i Nordvendsyssel vedrørende 
etablering af et hjortelaug. Møderne flyttes derfor til 26. oktober i Sindal 
og 27. oktober i Fjerritslev. 

• Indlæg ved vildtkonsulent Ole Daugaard-Petersen fra Skov- og 
Naturstyrelsen Blåvandshug, om tilrettelæggelsen af de kendte 
betalingsjagter på hjortevildt på distriktet omkring Oksbøl. Samtidig 
fremvisning af videosekvenser med forskellige kronhjorte fra distriktet, 
hvor forsøg på vurdering af alder på hjortene ud fra kendte 
alderskendetegn vil blive gennemgået. 

• Indlæg af schweisshundefører Preben Røge om arbejdet med 
schweisshunden og eftersøgning af hjortevildt, og hvorledes det går 
med altid at få rekvireret en hundefører, når dyret ikke ligger forendt 
som planlagt. 

• Mulighederne for tilladelser til regulering af skadevoldende hjortevildt, 
samt problematikken med bekæmpelse af mårhund ved Anton Linnet. 

Beslutning: Ovennævnte datoer for de 2 offentlige møder godkendtes. Det færdige 
program for møderne godkendtes. Sekretariatet sørger for booking af Sindal 
Hotel og Fjerritslev Kro samt annoncering i Nordjyske og Morsø Folkeblad. 

  
 4. Eventuelt 
Sagsfremstilling: Mødedato i oktober med backinggrupperne 
Beslutning: Næste møde for Hjortevildtgruppen er fastsat til 5. oktober 2010 kl. 17,00 på 

Hotel Søparken i Aabybro.  
Kl. 19,00 er der møde med backinggrupperne. 

  


