Referat af møde i
Hjortevildtgruppe Region Sydjylland
Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 17-21
Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl
Deltagere: Jens Venø Kjellerup, formand (Danmarks Jægerforbund), Claus
Løth (Danmarks Naturfredningsforening), Erling Christensen (Landbrug &
Fødevarer), Benny Ølgod (Landbrug & Fødevarer + Dansk Skovforening),
Jørn F. Andersen (Friluftsrådet), Knud Henrik Hansen (Dansk
Skovforening), Claus Simonsen (NST Trekantområdet) og Karsten LundPlatz (Sekretariatet, NST Blåvandshuk).
Referat: Karsten Lund-Platz

1. Velkomst v. formanden:
2. Kort præsentationsrunde v. alle:
Claus Løth meddelte gruppen, at han udtræder af gruppen og
Danmarks Naturfredningsforening skal vælge en ny repræsentant.
Claus Simonsen meddelte, at Peter Bjerremand fra NST
Trekantområdet er gået på pension, og Claus overtager som
repræsentant for NST Trekantområdet.
3. Orientering v. formanden:
Jens Venø Kjellerup orienterede gruppen om at han kun er
midlertidig formand indtil Jægerforbundet har valgt en ny formand
for gruppen.
4. Orientering fra gruppens medlemmer:
Benny Ølgod berettede om stort fremmøde ved debataften om
kronvildt hos Jysk Landbrugsrådgivning i Billund.
Claus Løth efterlyste tid og sted for det årlige møde for
hjortevildtgrupperne. KARLP påtog sig at følge op på sagen.
Jørn Andersen udtrykte Friluftsrådets glæde over den store
fremgang i hjortevildtsbestandene, men fremgangen skulle tage
hensyn til jordbrugets interesser.
5. Status for Forsvarets kronvildtforvaltning i Oksbøl
Krondyrreservat:

KARLP informerede om at der siden Forsvarets udtrædelse af
Oksbøl Krondyrreservat i foråret 2014, har samlet sig store rudler af
kronvildt på Forsvarets arealer i jagttiden, hvilket vanskeliggør en
bæredygtig afskydning på de tilstødende arealer hos NST. Efter
pres fra NST blev der i sidste sæson indgået en midlertidig aftale
om at personale fra NST BLH kunne afskyde kronkalve på
Forsvarets arealer de sidste 6 uger af jagtsæsonen. Dette
resulterede i ca. 35 stk. nedlagt kronvildt, hvilket er de eneste dyr
der er nedlagt siden januar 2014. NST BLH har efter ønske fra
Forsvaret udarbejdet forslag til udleje af dele af Forsvarets arealer
omkring Oksbøl. Forsvaret overvejer sagen og NST BLH er ikke
bekendt med den videre status.
Gruppen finder Forsvarets manglende afskydning meget
problematisk, idet tal fra Jysk Landbrugsrådgivning viser stigende
markskader fra kronvildt i områderne på til Oksbøl
Krondyrreservat. Gruppen ønsker derfor at påpege problemet
overfor Vildtforvaltningsrådet, og besluttede at skrive et brev.
Formålet med brevet til Vildtforvaltningsrådet er at gøre
opmærksom på den helt uholdbare situation, hvor en stor statslig
jordejer påfører omkringliggende landmænd udgifter, pga.
manglende vilje til at samarbejde med en anden statslig jordejer
omkring en fælles forvaltning af kronvildt.
6. Kommunikation og inddragelse af andre interessenter v.
formanden:
Formanden fremlagde sine tanker omkring kommunikation med
bagland og øvrige interessenter, og gruppen diskuterede idéen om
at holde et stormøde om fremtidig fælles forvaltning af kronvildt.
Gruppen besluttede på denne baggrund at indkalde til fællesmøde
når de nye jagttider på kronvildt er fastlagt. Mødet skal derfor
afholdes i februar/marts 2017, og Jysk Landbrugsrådgivning i
Billund er vært. Til mødet inviteres formænd samt 1-2
bestyrelsesmedlemmer fra de eksisterende hjortelav, formænd for
lokale Jægerråd, formænd for lokale landboforeninger og udvalgte
lodsejere. Gruppen understregede, at formålet med mødet er at
diskutere muligheder for fælles forvaltning med fokus på hind og
kalv, fremfor afskydning af hjorte.
7. Den årlige afrapportering til Vildtforvaltningsrådet ang.
bestandsudvikling, markskader mm. (se vedhæftede dokument):
Gruppen gennemgik skemaet til den årlige indberetning, og der var
enighed om at der ikke var de store ændringer i forhold til
afrapporteringen fra 2014.
8. Fastlæggelse af næste møde:
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Gruppen besluttede, at næste møde afholdes i september hos NST
BLH. KARLP sender datoforslag til formanden, hvorefter endelig
dato findes vha. Doodle-afstemning blandt gruppens medlemmer.
9. Eventuelt.
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