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Forlængelse af tilladelse til udsætning af dåvildt
Skov- og Naturstyrelsen THY har ved brev af 17. april 2009 modtaget en
ansøgning om forlængelse af tilladelsen af 6. april 2008 til udsætning af
dåvildt på lokaliteter dels i Thisted Kommune og dels i Jammerbugt Kommune. Ansøgningen er fremsendt på vegne af jagtforeningsrepræsentanter,
og andre med interesse for hjortevildtbestanden nord for Limfjorden, og der
ansøges om en forlængelse af tilladelsen til 31. december 2010.
Sideløbende har vi modtaget en ansøgning af 28. juli 2009 fra en af dine
medinteressenter i dåvildtudsætningen Frede Jensen, Lunde Mark 47, 9460
Brovst, hvori der anmodes om tilladelse til at udsætte dåvildtet direkte til
naturen uden brug af hegn.
Skov- og Naturstyrelsen THY har forelagt ansøgningen for hjortevildtgruppen Nordjylland. Hjortevildtgruppen havde ansøgningen på dagsordenen
den 28. september 2009, og der var bred opbakning til at Skov- og Naturstyrelsen Thy om muligt skulle imødekomme ansøgningen.
Skov- og Naturstyrelsen THY har efterfølgende haft et møde med Frede
Jensen her på kontoret, hvor undertegnede gav udtryk for visse betænkeligheder ved denne direkte udsætning, gående på bl.a. følgende:
•
•
•

Manglende muligheder for, i henhold til Fødevarestyrelsens regler,
at kunne kontrollere, om dyrene der udsættes er sunde og raske.
Rent dyreetiske betænkeligheder ved direkte at udsætte dyr fra en
indhegning, hvor de er vant til at blive fodret, til et helt fremmed sted,
hvor dyrene pludselig selv skal finde føden.
Vi har ingen som helst mulighed for at følge op på, og adressere
eventuelle skader, som disse dyr måtte gøre på folks haver, kirkegårde o.l. Det er jo ikke alle der syntes det er i orden, at vi tillader
udsætning af dåvildt.

Undertegnede har efterfølgende forelagt Skov- og Naturstyrelsen centralt,
og SNS enhederne, henholdsvis Vendsyssel, Himmerland og Vestjylland,
anmodningen om tilladelse til at udsætte dådyr direkte til naturen uden brug
af hegn, og samstemmende er der enighed om, at dyrene skal holdes under
hegn på udsætningsstedet minimum 2 måneder, før de slippes fri.
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På denne baggrund meddeler Skov- og Naturstyrelsen THY tilladelse til at
der kan finde en udsætning af dåvildt sted i Jammerbugt kommune.
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 Frede Jensen og
de personer der står bag denne ansøgning,
At udsætningsområdet findes i Jammerbugt Kommune,
At udsætningen er afsluttet senest 1. maj 2010.
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 den/de midlertidige indhegninger.
At der inden 1. marts 2010 tilgår Skov- og Naturstyrelsen THY en
nøjagtig oversigt over den/de enkelte udsætningspladser, med antal
dyr i de enkelte hegn, navn på lodsejere og det pågældende matrikel
nr. hvorpå hegnet er opsat.
At Poul S. Pedersen, Frede Jensen og de personer der står bag
denne ansøgning i tæt samarbejde med lodsejere, lokale jægere og
lokale jagtforeninger i området, løbende vurderer bestanden, og udarbejder et forslag til den fremtidige forvaltning af bestanden, herunder tager stilling til afhjælpning af eventuelle markskader forvoldt af
dåvildt, og at planen fremsendes til hjortevildtgruppen Nordjylland og
Skov- og Naturstyrelsen Thy inden 31. december 2010.
At dyrens veterinære tilstand skal være i overensstemmelse med
eventuelle krav fra Fødevarestyrelsen.

Tilladelsen er gældende fra d.d. til 1. maj 2010, men kan til enhver tid tilbagekaldes af Skov- og Naturstyrelsen Thy, 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.
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