Referat af 5. møde i Kronvildtgruppe Vestjylland
13. december 2006
Gruppens medlemmer:


Formand Knud Pedersen - KP, Danmarks Jægerforbund



Alan Lunde - AL, Dansk Landbrug/Familielandbruget



Mogens Reindorf Brandt - MRB, Dansk Skovforening



Børge Bang Nielsen - BBN, fælles for land- og skovbrug



Jens Eskildsen - JE, Danmarks Naturfredningsforening



Erik Andersen - EA, Dyrenes Beskyttelse



Jens Henrik Jakobsen - JHJ, vildtkonsulent, Klosterhedens Statsskovdistrikt (KL),
sekretariat

Hele gruppen var samlet til mødet.
1. Siden sidst
AL og KP har arbejdet på at skaffe aflastningsarealer krondyrene kan ”henvises” til,
og finansiere dyrkningen af disse med midler fra Landdistriktspuljen (EU). Det
lykkedes at få tilsagn fra flere landmænd, men desværre var pengene i puljen
opbrugt. Kronvildtgruppen i Østjylland (Djursland) har arbejdet på et lignende større
projekt, og herfra er erfaringerne bl.a. at ansøgerne selv skal skaffe halvdelen af
finansieringen.
JHJ: Der har, trods en sommer med mange markskader, været lille interesse, fra
landmændene der havde markskaderne, til at søge dispensation til kalveregulering.
Der er i Klosterhedens område kun givet én dispensation i 2006.
Kalvereguleringsmuligheden er en treårig forsøgsordning, der kører på andet år.
Hvis man har alvorlige markskader, hvor forskellige skræmmemidler ikke har haft
en tilstrækkelig effekt, kan man, i perioden 15. juli til 30. september, efter konkret
vurdering, få en dispensation til at regulere én eller flere kronkalve på nærmere
vilkår. Efter forsøgsperiodens udløb, skal ordningen evalueres, og resultatet skal
forelægges Vildtforvaltningsrådet.
2. Udbredelse - er der set kronvildt i nye områder? (KP)
Efter en runde ”bordet rundt”, kan det konstateres, at der i mange af de områder af
KVG´s arbejdsområde, der normalt ikke er ”kronvildtområder”, er konstateret
strejfende kronvildt.

3. Afskydning indtil dato (KP)
Fornemmelse af at den milde vejrlig i jagtsæsonen har ændret dyrenes adfærd,
men det er svært at sige noget konkret endnu.
4. Overholdelse af de etiske regler for kronvildtjagt (KP)
Der er flere eksempler på brud: grådighed, tryk-/drivjagter i september og skydning
før solopgang. Der er taget hånd om flere af de konkrete sager.
Det er fornemmelsen at flere jægere efterlever ånden i de etiske regler for
kronvildtjagt.
5. Kendskab til skader - mark og skov (KP)
JHJ: Der har i vækstsæsonen været konstateret et markskadeniveau, der vurderes
til at være ”over middel”. En del af forklaringen, har nok været den tørre sommer,
som har medført, at fødegrundlaget i skove og plantager har været mindre end
normalt. Alt skovdistriktets disponible skræmmeudstyr, har været udlånt og i brug i
flere perioder.
AL: Statens Sortsafprøvning overvejer at flytte et af deres afprøvningsarealer (der
er kun 3-4 i DK), beliggende ved Råsted, pga. kronvildt.
6. Har vi lokaliteter i vort område, som vi ikke når ud til? (KP)
Det er oplagt at interessen for KGV´s arbejde er mindre med områder hvor der ikke
står en fast kronvildtbestand. Hvis KGV´s opgave også kommer til at omfatte dåvildt
og sika, vil nogle af de ”kronvildtfrie” områder, der ikke er så relevante for gruppens
arbejde p.t., blive mere aktuelle – f.eks. Salling.
7. Vinterfodring af kronvildt (BBN)
BBN: Hvorfor og hvordan fodres der? Vi bør sætte fokus på etikken i
vinterfodringen. På nogle revirer ”tillempes” fodringen efter jagtsæsonen – man
begynder lidt før 1. september og slutter med udgangen af januar. Enighed om at
det er et emne der bør mere fokus på. I den langtrukne og relativt hårde vinter
2005-06 havde dyrene allermest behov for støttefodringen i februar, marts og ind i
april måned.
8. Planlægning af offentligt møde i februar/marts (JHJ)
Der var enighed om at KGV hvert år – indtil videre - afholder et møde, når
jagtsæsonens afskydningstal er ”i hus”. På mødet opfordres jægerne til at
medbringe sæsonens hjortetrofæer.
Ideer til mødet: ”hornskue” med årets trofæer, St. Hjøllund-projektet v. Carsten Riis
Olesen - DMU, fodring af hjortevildt.
Forslag til mødedato: En aften i uge 10.

9. Evaluering af gruppens hidtidige arbejde (MRB)
Diskussion af arbejdet, der overvejende har været en positiv oplevelse. Nogle
medlemmer af KVG har savnet opbakning til initiativer de har taget. Dette taget til
efterretning.
10. Kommunikation mellem lokale kronvildtgrupper og centrale organer som
vildtforvaltningsrådet og Jægerforbundet (MRB)
Efter en snak om dette var følgende konklusionen: Enighed om at kommunikationen
mellem alle parter, og på alle niveauer kan forbedres. En fælles hjemmeside af høj
kvalitet vil være et stort skridt på vejen. Desuden var der enighed om at det vil tage
tid inden kendskabet til arbejdet i kronvildtgrupperne og KVG´s budskaber når alle
områdets jægere.
11. Kronvildtskræmmekorps (KP)
KP: Var det en mulighed at man som en parallel til ”DJ´s Vildtrederkorps”, kunne
oprette et korps af frivillige der kunne hjælpe betrængte landmænd med at
bortskræmme krondyrene?
Spørgsmålet til overvejelse til næste møde.
12. Indhegning af markareal (JHJ)
Der går rygter om at en landmand vil hegne hele sin ejendom, for at hindre at
kronvildtet kan få adgang til afgrøderne. Diskussion af lovlighed og rimeligheden af
dette? Enighed om at det vil være uheldigt at få store dele af landskabet delt op af
hegn, men også enighed om at det er urimeligt at en landmand er tvunget så langt
ud for at overleve. Der må kunne findes en alternativ løsning.
13. Eventuelt
AL: Mogens Rosengaard (MR) har gennem flere år arbejdet med en vildtskræmmer
primært beregnet på kronvildt. MR vil gerne demonstrere udstyret for nogle af de
landmænd der har markskader. KVG vil arbejde på at afholde bustur/-e
forår/sommer 2007, og invitere nogle af de landmænd, der har kronvildtskader.
Formålet er at snakke markskader, og der vil evt. her også blive mulighed for at
demonstrere skræmmeudstyr.

