Referat af kronvildtmøde, Kronvildtregion Sydsjælland 2. august 2005

Mødet afholdt hos Poul Fritzner. Viborggård.
Afbud: Jens Risom og Leif Nielsen.

Dagsorden:
•
•
•
•

Status (hvordan får vi bedre overblik, jagtstatistik, kontakt til lodsejere husende kronvildt, kronvildtdatabase mm)
Generelle krav for kerneområder kronvildt, udpegning af potentielle kerneområder, lodsejeres syn på kronvildt i
disse, problemer med skader på primær erhverv, påkørsler.
Mål og midler til at nå formålet. (Uændret jagttid, lokal jagttid, ændret landsdækkende jagttid, bedre adgang til
regulering i forbindelse med markskader, herunder nye retningslinier for adgang til regulering S&N, udsætning af
kronvildt, udbredelse af jagtetiske regler)
Diverse

Potentielle leveområder for kronvildt i Region Sydsjælland.
Der var enighed om at nedenstående områder ud fra deres karakter kunne være egnede kronvildtområder.
Der var ligeledes enighed om, at gruppens medlemmer skulle vejre stemningen for kronvildt indenfor de potentielle
kerneområder, ved at tage kontakt i første omgang til de større ejendomme i områderne. Det er mest oplagt, at
kontakten tages af de personer, der i forvejen har kontakt til de større skov og landbrugsejendomme. Et forslag kunne
se således ud:
Jyderupskovene, (Jens Thomsen, Jens Risom)
Sorø-Slagelse skovene (Jens Thomsen)
Holmegaards Mose, Gisselfeld, Bregentved-Sparresholm. (Jens Risom og Poul Fritzner)
Hvalsøskovene, Saltbækvig (H.H. Erhardi)
Kurt Juhl har kontakt til Torbenfeldt og undersøger herigennem, hvilke frivillige aftaler der er indgået mellem såvel
store som små ejendomme.
Leif Nielsen undersøger gennem sine kontakter, om der fortsat er kronvildt omkring Vejrhøj og Bjergene, og om der er
indgået aftaler.
Asker Landsperg undersøger gennem sine kanaler holdningen blandt jægerne i områderne.
Jægerforbundet barsler med at danne kronvildtlav indenfor de områder der pt. huser kronvildt, dels for at få en dialog i
gang, dels for at få bedre overblik over bestand, afskydning mm.
I forbindelse med kontakt med lodsejere forsøges det at danne sig et overblik over bestand og evt. nedlagt eller påkørt
kronvildt i de enkelte områder.
Jagttid
Kronvildtets nuværende og fremtidige jagttid indenfor Region Sydsjælland blev vendt blandt de fremmødte. Der kunne
opnås enighed om, at indstille en afkortning af hjortens jagttid, så denne først starter 1. oktober. Det vil sikre, at hjortene
har en mulighed for at indfinde sig på brunstpladserne før jagttiden begynder. Indstillingen foretages af sekretariatet i
forbindelse med høring om bekendtgørelse om jagttider.

Diverse
Der arbejdes på at få en fælles hjemmeside for kronvildtregionerne, hvori dagsorden, referater samt evt.
kronvildtdatabase kan gøres tilgængelig for interesserede.
Statsskovdistriktet blev bedt om at opstille en grov model for udvikling af kronvildtbestanden i regionen, denne
vedlægges referatet.
Der var for Dansk Skovforenings repræsentant et ønske om en mere liberal mulighed for hegning med det formål at
beskytte hjortevildtet.
Statsskovdistriktet orienterede om nye retningslinier i forbindelse med regulering af kronvildt i forbindelse med
markskader.
Næste møde 2. februar 2006 kl. 19.00, Godskontoret Gisselfeld Kloster.
Der blev efterlyst en tlf. og adresseliste over medlemmerne i den regionale kronvildtregion. Denne vedlægges referatet.
Er der kommentarer til referatet bedes disse skriftlig være sekretariatet i hænde senest 15. november 2005.

Bilag: Adresseliste og udviklingsmodel kronvildt.

Venlig hilsen

Hans Henrik Erhardi
Sekretariat.

.

