Odsherred, den 2. marts 2006

Referat af kronvildtmøde Kronvildtregion Sydsjælland 2. februar 2006.

Mødet afholdt på Gisselfeld med fuldt fremmøde.
Formanden indledte med at fortælle om de af Danmarks Jægerforbund afholdte 3 møder i
kronvildtets kerneområder, herunder at der havde været utilfredshed blandt enkelte fremmødte
lodsejere over, at lodsejerne ikke bredt var blevet informeret/inviteret direkte eks. via
landboforening.
Det blev herefter diskuteret om Kronvildt Regionen er for anonyme, og om vi har klare mål og
retningslinier. Der var mange ting oppe og vende herunder et evt. stormøde åbent for alle
interesserede.
Efter overvejelser er der enighed om ikke pt. at afholde et stormøde, idet vi skal have noget mere
konkret og håndfast at holde møde om.
Der er enighed om at de respektive org. har ansvaret for at informere deres eget bagland. En
fælles artikel bragt i div. org. fagblade omhandlende kronvildregionens arbejde og kronvildtets
udbredelse indenfor regionen vil være et godt middel. Sekretariatet påtog sig opgaven med at
komme med et udkast til fælles artikel.
Regionens medlemmer har haft kontakt til grundejere i de tidligere udpegede potentielle
kerneområder, der er positiv opbakning de fleste steder til at holde hånden over kronvildtet, når og
hvis det indfinder sig. Der er dog også en vis tilbageholdenhed at spore især omkring Sorø
Skovene. Tilbageholdenheden bunder bla. i en stor bestand af dåvildt og råvildt samt hensyn til
skovdriften.
Der er opbakning omkring Gisselfeld , Holmegaard og Bregentved mfl. Der har det sidste år været
en håndfuld dyr i området. Der er enighed i regionen om at anbefale en udsætning af krondyr i
området når lodsejerne søger om dette, idet motorvejen Korsør- Køge er så stor en barriere, at
det nærmest er umuligt indenfor den nærmeste fremtid at få dyr via naturlig indvandring nordfra.
Lodsejerne søger tilladelsen hos Falster Statsskovdistrikt med anbefaling fra kronvildtregionen.
DN havde til mødet undersøgt hvor meget kronvildt, der er nedlagt på Sjælland indenfor de sidste
år. Tallene kan ikke umiddelbart bruges, idet afskydningstallene indeholder talmateriale fra
dyrehaverne. Sekretariatet forsøger at få tal for antal dyr fra de vestsjællandske dyrehaver.
Formanden nævnte at der efter de oplysninger, han har kunnet få via jægere mm er nedlagt ca. 25
stk. kronvildt i indeværende jagtsæson. Det giver et estimat på ca 130 dyr efter jagttidsophør 31.
januar 2006.
Næste møde blev aftalt til 21. marts 2006, der var et ønske om at drage erfaringer fra Torbenfeld.
Sekretariatet har taget kontakt til Peter Treschow, der desværre er forhindret pågældende dag. På
baggrund af ovenstående har Formand og sekretariat besluttet at aflyse mødet 21. marts. Der
kommer senere forslag til ny mødedato.
Venlig Hilsen
Hans Henrik Erhardi
Sekretariat

