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Referat af 24. møde i Hjortevildtgruppen Sydjylland
22. januar 2014
Til stede:
Ulrik Baunsgaard (UB), formand, Danmarks Jægerforbund
Erling Christensen (EC), Landbrug & Fødevarer
Claus Løth (CL), Danmarks Naturfredningsforening
Benny Ølgod (BØ), Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening
Jørn F. Andersen (JFA), Friluftsrådet
Knud Henrik Hansen (KHH), Dansk Skovforening
Ole Daugaard-Petersen (ODP), Sekretariatet, NST Blåvandshuk

Forhindret:
Peter Bjerremand, (PBJ), Sekretariatet, NST Trekantsområdet
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Orientering ved formand og sekretær
Orientering om opgørelser over markskader v/Benny Ølgod
Behandling af åbent brev fra Sdr. Omme & Hoven Kronvildtlaug
Behandling af indsigelse mod dåvildtfredning i trekantsområdet
Eventuelt, inkl. Næste møde

1. Orientering v/ Ulrik Baunsgaard og sekretariatet
UB orienterede om, at processen i Danmarks Jægerforbund om at udpege
hans afløser, er i gang. Den forventes afsluttet i løbet af forholdsvis kort tid.
Som tidligere meddelt stopper UB som formand for hjortevildtgruppen, når afrapporteringen for 2013 til den nationale hjortevildtgruppe er udarbejdet.
Områderepræsentanten for område 2 er udtrådt af arbejdet med øjeblikkelig
virkning. Denne meddelelse gav gruppen anledning til at drøfte de stigende
vanskelligheder, der er forbundet med at indhente oplysninger om, hvad der
nedlægges i hjortevildtgruppens 7 delområder.
Det var opfattelsen, at indsamlingen af oplysninger om det nedlagte hjortevildt
er en både stort og ikke uproblematisk opgave. Tilsyneladende er jægerne blevet mindre tilbøjelige til at oplyse om, hvad de nedlægger. Om det er rigtigt,
og hvad årsagen hertil i givet fald er, vides ikke med sikkerhed.
Det drøftedes, om man i stedet kunne trække på de oplysninger om nedlagt
vildt, som jægerne skal indberette til Naturstyrelsen ved udløbet af hvert jagtår. Så kunne jægerne, under fuld anonymitet, nøjes med at indberette ét
sted.
Detaljeringsgraden er dog her pt. begrænset til oplysning om måned for nedlæggelsen samt om det er hjort, hind eller kalv, evt. suppleret med oplysninger om vægt. Desuden opgøres udbyttetallene på kommuneniveau og er således ikke sammenfaldende med hjortevildtgruppernes nuværende afgrænsnin-

ger. Hertil kommer, at tallene først bliver offentligt tilgængelige ca. ¾ år efter
at de er indberettet.
ODP orienterede herefter om projektet om lokalt samarbejde om forvaltning af
kronvildt på Fanø (se evt. ref. af mødet 23.09.2013). Der havde været afholdt
2 fælles jagter, hvor der var blevet nedlagt i alt 4 stk. kronvildt.
Der var enighed om, at det er et yderst positivt og spændende initiativ. Da der
ingen tradition er for kronvildtjagt på Fanø, skal der naturligvis indsamles erfaringer for at finde frem til, hvordan jagterne skal gribes an, for at opnå den
ønskede afskydning.
2. Orientering om opgørelse af markskader v/Benny Ølgod
Hjortevildtgruppen Sydjylland har fra Jysk Landbrugsrådgivning modtaget resultatet fra en spørgeundersøgelse vedr. skader forvoldt af kronvildt på medlemmernes afgrøder. Der indgår svar fra 123 ejendomme som fordeler sig som
følgende:
•
•
•
•

22 med
dækker
40 med
27 med
34 med

betegnelsen intet kronvildt.(Der kan forekomme kronvildt, men
over ikke registrerbare skader).
mindre skader under 10.000 kr./år.
væsentlige skader mellem 10.000-25.000 kr./år.
store skader over 25.000 kr./år.

Hvis der i hver gruppe regnes med gennemsnitstal, er der samlet indberettet
skader for ca. 2 mio. Kr.
Tallene er dels indhentet fra planteavlskonsulenter, dels fra telefoniske forespørgsler til kunder og medlemmer.
3. Behandling af åbent brev fra Sdr. Omme & Hoven Kronvildtlaug
Brevet drøftedes, og gruppen fandt, at de forhold, der er beskrevet i brevet,
alene omhandler Naturstyrelsens praksis for reguleringstilladelser, og således
ikke falder ind under gruppens ansvarsområde. ODP oplyste, at brevet ville
blive besvaret af Naturstyrelsen centralt. Det besluttedes, at UB skulle svare
kronvildtlauget i henhold til ovenstående.
4. Behandling af indsigelse mod dåvildtfredning i trekantsområdet
En lodsejer havde via sin advokat sendt en indsigelse til Naturstyrelsen mod
forlængelse af fredning af dåvildt i trekantområdet.
Gruppen drøftede indsigelsen, men fandt ikke, at den indeholdt argumenter,
der gav den anledning til at ændre sin anbefaling af den lokale jagttid på dåvildt i trekantsområdet.
5. Eventuelt
UB orienterede kort om Danmarks Jægerforbunds nylige beslutning om nyt
domicil på Kalø.

Næste møde, hvor gruppens afrapportering for 2013 er hovedemnet, blev fastsat til den 19. marts kl. 19:00, mødelokalet, Ålholtvej 1 6840 Oksbøl
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referent

