referat af møde i hjortevildtgruppen Djursland
Rosenborg 18. november 2010
Til stede:
Formand:
Dansk Landbrug:
Friluftsrådet:
Danmarks Naturfredningsforening:
Dansk Skovforening:
Dansk Forening/Dansk Landbrug:
Sekretær for gruppen:

Lars Keiser (LK)
Laurits Hougaard (LH)
Kirsten Jul (KJ)
Gert Egebæk Sørensen (GES)
Anders Hillerup (AH),
Claus Hefting (CH)
Sandor H. Markus (SHM)

Ad dagordenspunkt:
1. Godkendelse af referat:
Referatet godkendt med KJ’s indsendte kommentar.
2. Siden sidst:
LK informerede om et brev, der er sendt til ham som formand af hjortevildtgruppen. Brevet
omhandler uetisk jagt på kronvildt. Indholdet i brevet blev drøftet og det blev besluttet, at LK som
formand for gruppen, tager et møde med sagens parter. SHM kan evt. deltage ved mødet.
LK: Der modtages stadig meldinger om, at der drives trykjagt på kronvildt i september – gruppen
finder det uetisk.
LK: På Djursland er der fundet 9 stykker kronvildt, som er anskudt, men menes ikke være eftersøgt
med registeret schwiesshund.
Ingen meldinger fra de øvrige medlemmer.
3. Reguleringstilladelser – drøftelse:
SHM informerede om de udstedte reguleringstilladelser på kronkalve og proceduren omkring dem.
Gruppen drøftede ordningen og sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgningerne. Gruppen
anbefaler, at SNS indfører følgende vilkår i de udstedte tilladelser:
o Regulering kun indtil marken er høstet.
o Kopi af tilladelsen sendes til formand af hjortevildtgruppen.
o Kun en kalv per situation.
SHM bringer forslagene videre i SNS.
Vildtafværgning og afværgemidler og hvornår og hvor meget drøftedes. KJ forslog, at
hjortelaugene rejser midler til at indkøbe afværgemidler til låns til kronvildtplagede landmænd i
lokalområdet.
4. Markskader – drøftelse:
LH fremlagde et forslag til en markskadeundersøgelse, udarbejdet af Løvenholm- Fjeld og omegns
Hjortelaug, herunder hvorledes den kan foretages, og hvorledes en undersøgelse kan gøres mere
valid.
Gruppen anbefalede, at der eventuelt kobles en studerende på undersøgelsen for at få andre øjne
på skaderne og deres størrelse udover den berørte landmand. Alternativet kan ordningen, der
anvendes til vurdering af eksempelvis haglskade i marken, kopieres ved at lade en forsikringsmand
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vurdere markskaderne efter kronvildtet, men dette er dog ikke helt billigt. SHM undersøgere om
vildtforvaltningsskolen evt. har studerende, der kunne tænke sig en sådan opgave.
5. Landbrugets forslag om udvidet skydetid – videre drøftelse fra sidste møde:
LK har modtaget et brev fra de lokale hjortelaug, og disse er ikke tilhængere af landbrugets forslag
i dets nuværende form. Hjortevildtgruppen vil drøfte forslaget yderligere i gruppen inden en endelig
stillingtagen til forslaget.
Forslaget fra Landbruget samt idekataloget fra hjortevildtlaugene drøftes videre på næste møde.
Gruppen er dog enig om, at der skal skydes mere kronvildt i hårdt belastet områder – også mere
end det de jagt etiske regler for kronvildt foreskriver.
SHM laver et udkast til en pressemeddelelse.
LH har efterfølgende sendt hans notater fra mødet:

Gert Egebæk :
Enighed om at målet om antal dyr på landsplan på 25000 stk. er nået
Sandor :
Biologisk skal 1/3 af bestanden skydes for status kvo
Skader opgjort efter samme principper som haglskade evt af studerende, suppleret af foto.
Hillerup:
Man kan ikke blive ved med at henvise landbruget til lappeløsninger
Landbruget skal have jagt udbytte og jagtglæde
Det ekstra antal dyr, der skal nedlægges, kan udmærket skydes på landbrugsjorden.
Dyrene bliver ikke så stressede af en stille og rolig tusmørkejagt på landbrugsjorden, som af
ekstra jagter i skovene.
Hillerup : Forsøgsordning med tusmørkejagt på hele Djursland 1,5 time før/efter eller
princippet.
Mulighederne for enighed om et afgrænset kerneområde(r) defineres og drøftes på næste
møde.
Kirsten Jul : Flere dyr på det sydlige Djursland er tilsigtet.
6. Fodring – drøftelse:
Drøftelsen udskydes til næste møde.
7. Evt.:
Næste møde:
Fællesmødet:

3. februar 2011 kl. 13.30 – 17.00
4. maj 2011
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