
Kronvildtgruppen, Midtjyske Region  

Referat fra møde d. 6. aug. 2008 
 

Deltagere: 
 
 

fraværende: 
 

Sekretær: 

Jens Peter Lübker, Danmarks Jægerforbund, Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og 
Dansk Landbrug, Poul Arne Madsen, Dansk Skovforening og Ole Bøgh Vinter, Friluftsrådet 
 
Hans Søndergaard, Danmarks Naturfredningsforening, Ole Lykkeberg Tranberg, Dansk Landbrug. 
 
Steen Fjederholt, SNS Midtjylland. 
 

 Dagsorden 
 

 1. Siden sidst 
 2. Markskadeproblematiken 
 3. Regionale jagttider 
 4. Evt. 
   
   
   

Ad. 1 Jens Peter orienterede kort om møde i Kalø. 
 
Ole B. V. præsenterede sig selv: Ole er lokalformand for Friluftsrådet i Århus, Odder og Samsø 
kommuner samt formand for Region Midtjylland. Ole har en erhvervsmæssig baggrund som have- og 
landskabsarkitekt og har desuden sin interesse for naturen qua sin fugleinteresse. 
 
Ole T. har sammen med nogle andre nabolandmænd rettet en henvendelse til ministeren om 
skadesproblemer, bestand samt forslag til afhjælpning ved øget afskydning og etablering af 
aflastningsarealer i skove med kronvildtbestande. Kopi af brevet er fordelt til gruppen. 
 

Ad. 2 Markskade problemerne har været klart stigende i forhold til tidligere år. Det skyldes formodentlig flere 
ting. Det er kendt fra tidligere at i tørkeår søges landbrugets vandede marker meget hårdere end i 
normale år. Dertil kommer bestandsstørrelsen og den øgede bevågenhed, som det seneste års omtale 
givet har affødt. 
 
Der var til pr. 6/8 givet 16 tilladelser(pr. 19/8 19 stk.) til regulering af kalve i SNS Midtjyllands område, 
hvoraf nogle er i den Vestjyske Hjortevildtgruppes område. Af disse vedr. 13 (14) den Midtjyske 
Hjortevildtregion. 
 
Muligheden for at man lokalt kunne forsøge at komme med et bud på en bestandsnorm for området blev 
nævnt. Det kunne være ved at interessenterne i form af landboforeninger, jagtforeninger og 
naturforeninger prøvede at finde en fælles forståelse. 
 

   
Ad. 3 Der var i gruppen enighed om at kronvildtbestanden i Gludsted området havde nået et niveau, hvor en 

reduktion måtte overvejes. Det politiske ønske om en øget udbredelse af kronvildt, med de eksisterende 
bestande som spredningskilder, kunne isoleret set være god nok, men erfaringerne viser dyrene 
koncentreres i de større plantageområder, hvor der er ro, med deraf følgende skadesproblemer hos 
naboerne. 
 
Gruppen diskuterede derfor mulighederne for at mindske markskaderne gennem indførelse af lokale 
jagttider i en periode. Diskussionerne mundede ud i at lave en indstilling til Vildtforvaltningsrådet om 
lokale jagttider for et område omkring Gludsted pltg. begrænset mod vest af vej 185 fra Ikast til 
Ejstrupholm, mod syd af vej 411 fra Ejstrupholm til Nr. Snede, mod øst af vej 453 fra Nr. Snede til 
Them og mod nord af vej ? fra Them til Bording samt motorvej A15 fra Bording til Ikast. 
 



Kronvildtgruppen, Midtjyske Region  

 Gruppen foreslår følgende 
ændringer i jagttider og jagtformer : 

 
Kalv 
Hind 
hjort 

 
1 / 9 – 29/2 
1/11 – 29/2 
1 / 9 – 31/1 
 

  Der må ikke udøves tryk- drivjagter i perioderne 1/9 – 30/9 
og 1/2 – 29/2. 
For hjorts vedkommende i perioden 1/9 – 30/9: kun 
kronebærende hjorte 

 

  
Sekretæren udarbejder et udkast til et forslag til Vildtforvaltningsrådet som godkendes af gruppen inden 
fremsendelse.  

   
Ad. 4 Ingen punkter under eventuelt. 

  
  

Ad. 5 Næste møde er fastlagt til 25. feb. 2009 kl. 1900 på Kolpensig.  
  
  
  

 
  

 
 

8. januar 2009 
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