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Tilladelse til udsætning af dåvildt
Skov- og Naturstyrelsen THY har ved brev af 6. december 2007 modtaget
en ansøgning om tilladelse til udsætning af dåvildt på lokaliteter dels i Thisted Kommune og dels i Jammerbugt Kommune. Ansøgningen er fremsendt af Poul Stensbek Pedersen på vegne af jagtforeningsrepræsentanter,
og andre med interesse for hjortevildtbestanden nord for Limfjorden.
Begrundelsen for ansøgningen er et ønske om at supplere en allerede eksisterende, - om end tynd og spredt bestand af dåvildt, hvori der tilsyneladende specielt mangler hjorte. Med den lokalfredning af dåvildtet, der foreløbig i
perioden 2006-2009 er oprettet i Thisted- og Jammerbugt Kommuner, vil
man ved tilførsel af ekstra dyr give dåvildtet mulighed for at få bedre fodfæste.
Skov- og Naturstyrelsen THY har forelagt ansøgningen for hjortevildtgruppen Nordjylland, der samstemmende anbefaler at udsætningen kan finde
sted.
Skov- og Naturstyrelsen THY har ingen indsigelser mod ansøgningen, idet
det herfra har været væsentligt at kunne konstatere, at repræsentanterne i
hjortevildtgruppen, specielt repræsentanterne fra landbruget og skovbruget,
har været enige i at anbefale den ønskede tilladelse.
På denne baggrund meddeler Skov- og Naturstyrelsen THY tilladelse til at
der kan finde en udsætning af dåvildt sted i Thisted- og Jammerbugt kommuner.
Tilladelsen gives i medfør af § 12 stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse
nr. 870 af 4/7-2007 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber og
gives på betingelse af:
•
•

At udsætningen foretages af Poul S. Pedersen og de personer der
står bag denne ansøgning,
At mindst ét udsætningsområde i såvel Thisted Kommune som i
Jammerbugt Kommune er beliggende i østlige dele af kommunerne.

Skov- og Naturstyrelsen • Thy • Søholtvej 6 • 7700 Thisted
Tlf. 97 97 70 88 • Fax 96 18 52 29 • CVR 11916910 • EAN 5798000860551 • thy@sns.dk • www.skovognatur.dk/thy

•
•
•
•

•

•

At udsætningen er afsluttet 31/12-2009.
At dyrene udsættes fra midlertidige indhegninger, hvorfra de vil blive
udsluset til ”naturen”. Det forudsættes at eventuelle tilladelser til opsætning af midlertidige hegn foreligger.
At udsætningsdyrene før udslusning skal befinde sig i minimum 2
måneder i de midlertidige indhegninger, og det anbefales at holde
dyrene i indhegningerne indtil første brunstperiode er afsluttet.
At Poul S. Pedersen og de personer der står bag denne ansøgning i
tæt samarbejde med lodsejere, lokale jægere og lokale jagtforeninger i området, løbende vurderer bestanden, og, indtil videre én gang
om året melder tilbage til hjortevildtgruppen Nordjylland og Skov- og
Naturstyrelsen.
At Poul S. Pedersen og de personer der står bag denne ansøgning
går aktivt ind i et samarbejde med lodsejere, lokale jægere, lokale
jagtforeninger, Hjortevildtgruppen Nordjylland og Skov- og Naturstyrelsen om, hvordan dåvildtbestanden i områderne skal forvaltes i
fremtiden.
At udsætningsdyrenes veterinære tilstand skal være i overensstemmelse med eventuelle krav fra Fødevarestyrelsen.

Tilladelsen er gældende fra d.d. til 31/12-2009, men kan til enhver tid tilbagekaldes af Skov- og Naturstyrelsen, hvis forholdene taler herfor.
Efter bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskabers §
12 stk. 6 kan denne afgørelse ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

Anton Linnet
97977088
ali@sns.dk

Kopi til: Fødevareregion Nord og Hjortevildtgruppen Nordjylland

2

