
 
Referat fra møde i hjortevildtgruppen den 3. marts 2010 i Åbybro. 
 
Afbud fra Kristoffer Kappel, Peter Have og Anton Linnet. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 28. 10. 2009. 
Godkendt. 

 
2. Orientering siden sidst v/Tage. 
Mødet på Toftegaard med lodsejerne gik rigtig godt. Alle inviterede på nær én, der 
desværre var forhindret, kom til mødet. Man blev enige om at mødes igen om et år. 
 
Generelt er der skudt mange hjorte i området, men tilsyneladende er jagten foregået anstændigt, 
Man skyder måske nok for mange hjorte – men ikke for mange krondyr totalt. 
 
De nye jagttider foreligger endnu ikke, men der ligger en enig indstilling fra Vildtforvalt- 
ningsrådet. Der er desværre mange uklarheder endnu.  
 
Den 22. april afholdes det store møde på Kalø. Da Tage ikke er hjemme, skal der findes en 
anden i gruppen, der kan tage over, hvis vores gruppe skal fremlægge noget på mødet. 
 
Udpegning af nye medlemmer fra de organisationer, der er repræsenteret i kronvildtgruppen  
skal ske inden den 1. 4. for en ny fireårig periode.  
 
3. Backinggruppemøder. 
Det har været kritiseret, at man kun afholder to møder for backinggrupperne. Der er ikke den 
store interesse for at høre om problemer i andre områder end ens eget. 
 
Hjortevildtgruppen fastholder beslutningen om to årlige fællesmøder, men er meget villig til at 
afholde møder lokalt, hvis et område har problemer, som man gerne vil have belyst.  
Man mener, det er vigtigere at afholde møder med specielle emner, frem for 6 årlige møder. 
 
4. Status. Testcenter i Østerild. 
Alle frygter at løbet er kørt. Der er så mange bolde i luften, at det opleves helt utroværdigt. 
Bliver testcentret en realitet, vil det givetvis medføre store problemer med de krondyr der pt. 
står i området, da man ikke kan forudse, hvor de vil begive sig hen. 
 
5. Hjortevildttællingen den 26. og 27. marts. 
Vær opmærksom på, at der kommer hjortevildt i nye områder, og få disse områder med i 
tællingen. 
 
6. Vildtudbyttestatistik. 
Vildtudbyttestatistikken viser, at der bliver nedlagt over 500 krondyr nord for fjorden, langt de 
fleste (ca. 350) er skudt i Thisted og Jammerbugt Kommuner. 
Tage fremlagde nogle foreløbige tal for afskydning i Vendsyssel, som han havde modtaget fra 
Peter have. 
 



7. Næste møde onsdag den 5. maj på SNS Thy. 
Efter mødet skal man besigtige det vildtafværgeanlæg som skal monteres hos en landmand der 
havde meget store vildtskader på sine marker sidste år. Derefter vil Anton guide en tur ud i 
reservatet. 
Backinggrupperne vil blive inviteret til at deltage i besigtigelsen og turen til reservatet. 
 
8. Eventuelt. 
 
Jan Ulrik havde modtaget en klage fra Dansk Skovforening på vegne af en lodsejer i Hjartemål 
området. Vedkommende ønsker at regulere dåvildt på sin ejendom. Han har ansøgt Anton 
Linnet om tilladelse til at nedlægge fire dådyr på sin ejendom, men har fået afslag. 
Hjortevildtgruppen er kun rådgivende, og støtter enstemmigt vildtkonsulenten i, at der ikke skal 
gives dispensation på nuværende tidspunkt. 
 
En af hjortevildtgruppens opgaver om 3 år bliver at finde en løsning til hvordan jagttiden på 
dåvildt skal gribes an efter 6 års fredning, når fredningen sandsynligvis ophører i 2013.  
 
Karen Serup  
referent 
 
 


