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Ad. 1 Godkendt 
 

Ad. 2 Mødet blev indledt med at fra medlemmerne i arbejdsgruppen orienterede om hvilke ting der var sket i 
forbindelse med kronvildt siden sidste møde. Jens Peter orienterede om det årlige møde i Rørbæk Sø 
området samt om et møde i Hovborg Hjortelaug.  
Niels Peter kunne melde om mere kronvildt i sit område. Der var set flere hinder med kalv i bukkejagten.
Hans kunne oplyse at DN-repræsentanterne havde været samlet og ud over at drøfte kronvildtforvaltning 
var der indlagt en eskursion i Toft skov. 
For Ole havde det især drejet sig om markskader, både hos sig selv og hos naboer. Ole havde medvirket 
til at der var blevet lavet en artikel i Landbrugsavisen. Ole havde også haft kontakt til Djursland gruppen 
som har forsøgt at få et projekt i gang med aflastningsmarker. Man opererede med et areal på ca. 50 ha., 
og der er søgt 1.000.000 kr til projektet. Projektet afventer Dffe’s tilsagn/afslag. 
Poul Arne fortalte om undersøgelserne som er i gang i St. Hjøllund. Der er indtil videre mærket 4 
krondyr og 3 rådyr. De foreløbige resultater viser at 1 mærket hind har opholdt sig i 90% af tiden inden 
for et areal på ca. 600 ha. Set over 1 uge opholder den sig inden for 350 ha. For en rå er de tilsvarende 
størrelser ca. 50 ha og ca. 20 ha. En mærket 1 års buk har haft et lidt større område, bl.a. fordi den i 
forbindelse med brunsten er blevet jaget ud af sit oprindelige område. 
Poul Arne orienterede om at han havde taget kontakt til et mindre, lokalt slagteri samt en dyrlæge med 
henblik på at få yderligere en afsætningskanal for kronvildtkød. Poul Arne anser sidste sæsons tilstand 
med kun en godkendt vildtbehandler, som oven i købet er hjemmehørende på Sjælland for at være 
uholdbart, og en begrænsning for afskydningen. 
Steen kunne oplyse at distriktet har forespurgt om tilladelse til at indkøbe og udlevere gummikugler til 
afværing af kronvildt bl.a. i forbindelse med kartoffelkuler. Herning Politi har sendt forespørgslen videre 
til Justitsministeriet (foreløbig kun for en enkelt ejendom), som har rettet en forespørgsel til DMU. Der 
foreligger endnu ikke svar. 
En nabolandmand som normalt er forholdsvis plaget af skader har gjort en interessant observation i 
forhold til kronvildtets fødesøgning. I 2005 blev en nyetableret græsmark søgt kraftigt. I 2006 passerer 
kronvildtet selv samme græsmark for at komme over og fouragere på en græsmark etableret i 2006! De 
nyetablerede græs må altså smage så meget bedre at dyrene er villige til at søge længere ud og hen over 
en tilsvarende mark, der blot har et år mere på bagen. Interessant set i forhold til evt. afværgestriber. 
I bukkejagten har der i den nordlige del af Jylland været 5 tilfælde(som jeg har hørt om), hvor 
schweisshundeførere har været kaldt ud til anskydninger, hvor det fundne dyr viste sig at være fredet: 2 
dåhjorte, 1 kronhjort og 2 råer. Under forudsætning af at jægerne hverken er så dumme eller så 
hensynsfulde i forhold til anskudte dyrs lidelser, at de tilkalder schweisshund til fredede dyr, hvortil de 
bevidst har afgivet skud, så er tanken om hvor mange fredede dyr, der så må blive nedlagt uden behov 
for schweisshund beskæmmende. 
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Ad. 3 Ved dagsordnens udsendelse var der forventning om at Jæger ville være udkommet inden mødet, og at vi 
derfor ville have adgang til Robert Vestergaards  kronvildtopgørelse. Da det ikke er tilfældet springes 
punktet over, dog med den sidebemærkning at der ikke er blevet mindre. 

  
Ad. 4 Ole havde forsøgt at få et overblik over omfanget af markskader. Selv har han oplevet større skader end 

sædvanligt, men mente at det måske kunne hænge sammen med opsætning af hegn på  en længere 
strækning i nordsiden af Gludsted plantage. Ole har taget kontakt til planteavlskonsulenterne samt 
foranlediget at LandbrugsAvisen bragte en artikel om kronvildtskader hos en lokal landmand. Men på 
trods af dette har det kun afstedkommet 5 tilbagemeldinger. Hvis det skal være udtryk for omfanget må 
skadesproblemerne siges at være uden betydning, men Oles fornemmelse er at mange landmænd 
afholder sig fra både at anmelde og at få opgjort skadesomfanget, når de ikke kan opnå andet end 
yderligere omkostninger. 
Distriktet havde haft 8 henvendelser som havde affødt afværge foranstaltninger, heraf 2 som havde fået 
tilladelse til kalveregulering. Dertil kommer et tilsvarende antal, som henvender sig måske både for at få 
afløb for nogle frustrationer, men samtidig også at få noget rådgivning til afhjælpning. 
Men set i forhold til det store antal naboer som kunne opleve markskader, er det yderst et begrænset 
problem. Der må således være mange som har valgt at leve med skaderne eller som ikke orker at følge 
op på skaderne. 
Arbejdsgruppen føler, der er behov for undersøgelser der kan belyse problemets omfang. 

  
Ad. 5 Steen kunne oplyse at der intet var sket siden afrapporteringen. Dette skyldes angiveligt flere årsager: 

 
• Ikke alle regioner havde aflagt rapport 
• Arbejdsgruppen som skulle sammenfatte afrapporteringerne har endnu ikke 

mødtes. Jægerforbundssagen skal have været medvirkende hertil og sygdom 
ditto. 

 
Det affødte en del irritation i arbejdsgruppen. Man følte man ikke blev taget alvorligt, samt at Skov- og 
Naturstyrelsen svigtede sit ansvar. På oplysningerne om at beslutningerne om nedsættelse af 
arbejdsgrupperne var truffet af Vildtforvaltningsrådet samt at man repræsenterer sine respektive 
organisationer og at S&N varetager en sekretærfunktion, hvilket også er tilfældet i Vildtforvaltningsrådet. 
Arbejdsgruppen konstaterede at man havde besluttet at søsætte ”regionsprojektet”, men at man ikke havde 
forholdt sig til en ressource tildeling og at arbejdsgrupperne dermed blot blev reduceret til en politisk 
demonstration. 

  
Ad. 6 Næste møde er fastlagt til 21. marts kl. 1900  på Kolpensig skovfogedsted. 
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