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

Afbud fra:
Referent:
Dagsorden:

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
Sekretær Anton Linnet Skov- og Naturstyrelsen THY
1. Godkendelse af referat fra mødet 3. marts 2010
2. Orientering ved formand og sekretær og bordet rundt
3. Hvordan forbedres kommunikationen med medlemmerne af
backinggrupperne. Kan backinggrupperne inddrages mere i vore
målrettede projekter
4. Efterårets 2 offentlige møder. Datoer og emner
5. Eventuelt
6. Fastsættelse af næste møde
Kl. 19,00 besigtigelse af afværgeforanstaltninger hos Martin Bojesen,
Sårup, sammen med backinggrupperne
Aftenkaffen indtages herefter på Blegsø-skrænten i Hanstholm
vildtreservat
1. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:
Beslutning:

Sagsfremstilling:

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering ved formand og sekretær og bordet rundt
Følgende emner blev bragt på bane:
• Orientering om kommende fællesekskursion til Lolland og Falster for
hjortevildtgrupperne den 11. og 12. september. Dagsorden for
ekskursionen bliver sendt ud senere.
• Jagttiderne (særfredningerne) for de næste 3 år er endnu ikke meldt ud.
• Sekretæren orienterede om resultatet af hjortevildttællingerne 26. og
27. marts 2010. Tællingernes resultat blev desværre præget af dårligt
vej. Tåge og diset vejr var lokalt så markant, at man ikke så eller kun så
meget få dyr. Således blev der i alt kun set 539 stk. kronvildt mod 1004
sidste år, og 249 stk. dåvildt mod 244 sidste år.
• Jens Laage orienterede om telefonsamtale han havde haft med Egon
Bennetsen i forbindelse med, at Bennetsen havde klaget til Dansk
Skovforening for mangel på opbakning til lokal jagttid for dåvildt fra
skovforeningens medlem af Hjortevildtgruppen. Aftalen ved denne
telefonsamtale blev, at Bennetsen skulle aftale et fællesmøde med
skovforeningen, Jens Laage, evt. Jan Ulrich og Egon Bennetsen.
Jens Laage afventer en tilbagemelding fra Bennetsen desangående.
3. Hvordan forbedres kommunikationen med medlemmerne af
backinggrupperne, og kan backinggrupperne inddrages mere i vore
målrettede projekter

Sagsfremstilling:

Der har været rejst kritik fra nogle medlemmer af backinggrupperne for ”for lidt”
orientering til backingrupperne fra møder i Hjortevildtgruppen, og møder med

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Beslutning:

Sagsfremstilling:
Beslutning:

Hjortevildtgruppen og backinggrupperne. Referater fra disse møder har ikke
tids nok været lagt ud på hjortevildtgruppens hjemmeside.
Om referater af møder med backinggrupperne skulle lægges ud på
hjemmesiden blev diskuteret. Enighed om at referater fra disse møder ikke
nødvendigvis skal ligge på hjemmesiden. Der er et ønske i Hjortevildtgruppen
om at bevare den helt frie debatform og mulighed for at fremlægge
kontroversielle emner eller forslag, uden at man nødvendigvis skal kunne
identificere medlemmer som har fremlagt det.
Der blev fra hjortevildtgruppen efterlyst lidt bedre feet back fra medlemmerne af
backinggrupperne.
Kritikken om for sene referater fra møder i Hjortevildtgruppen blev taget til
efterretning.
Referater fra møder med backingrupperne vil ikke blive lagt ud på
hjemmesiden, men vil blive sendt til hvert enkelt medlem.
På næste møde med backinggrupperne vil der blive lagt op til en debat om
mere inddragelse af backinggrupperne i f.eks. hjortevildttællingerne og
tilrettelæggelse af de offentlige møder.
4. Efterårets 2 offentlige møder. Datoer og emner.
Der var følgende forslag:
• Foredrag ved skytte Preben Sørensen, Valdemar slot, der er kendt for
tidligere at have ”lavet” store bukke til bl.a. Peter Zobel
• Indlæg ved skytte Jørgen Andersen eller vildtkonsulent Ole DaugaardPetersen, begge to 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 en schweisshundefører om arbejdet som schweisshundefører
og om, hvorledes det går med altid at få rekvireret en hundefører, når
dyret ikke ligger forendt som planlagt.
Foredraget med skytte Preben Sørensen blev fravalgt i denne omgang. De to
andre indlæg vil blive forsøgt gennemført.
5. Eventuelt
Der var intet til eventuelt

