Kronvildtgruppen, Midtjyske Region
Afrapportering 2005/2006
1a. På det årlige møde i Rørbæk Sø området i 2005 blev etableringen af regionen omtalt
herunder blev de etiske regler for kronvildtjagt berørt.
1b. Det er arbejdsgruppens indtryk at reglerne endnu ikke har opnået den fulde opmærksomhed
blandt jægerne og derfor må antages ikke at være slået fuldt ud igennem.
Parolerne på tryk- og drivjagter omfatter efterhånden en del af reglerne, og derved udbredes
etikken uden man direkte forbinder det med et etisk regelsæt.
1c. Reglerne er for så vidt gode nok, men implementeringen kræver tid.
Reglerne bør være let tilgængelige på nettet, både på DJ’s og S&N’s hjemmesider!
2. Det må forventes at det vil tage flere sæsoner inden reglerne er indarbejdet i jægernes
bevidsthed.
Der er ikke konstateret konkrete brud.
3a+b. Ud fra et kort over regionen har medlemmernes lokale kendskab samt hvor lokalkendskabet
var tyndt at tage kontakt til personer som forventedes at have en viden om bestanden lokalt
og endelig ved at sammenholde med Robert Vestergårds informationer.
3c. Arbejdsgruppen anser bestanden for at være stigende.
3d. Der sker en mindre spredning, men med en tendens til at søge tilbage til de store plantager i
jagtsæsonen.
3e. Arbejdsgruppen har ingen kvalificeret fornemmelse.
4a-d. Arbejdsgruppen har ikke taget konkrete tiltag.
På grundlag af arbejdsgruppemedlemmernes egen viden samt telefoniskkontakt til de øvrige
større ejendomme i regionen er et afskydningstal på stk fremkommet. Med udgangspunkt
i erfaringer fra plantagerne under Feldborg skovdistrikt må der forventes en mindst lige så
stor en afskydning på de omkringliggende landbrugsarealer.
4e. Der er kendskab til 3 påkørsler på A13. Der er ikke tidligere kendte påkørsler.
Der er forlydender om 7 påkørsler ved Ormstrup.
5a-d. Henvendelserne til skovdistrikterne giver ikke et dækkende billede, kun en tendens.
Arbejdsgruppen vil tage kontakt til landboforeningerne med henblik på at inddrage deres
viden om omfanget og samtidig forsøge at mobilisere en indsats fra landboforeningerne,
bl.a. i politisk.
Markskadeproblemerne er stigende og det er især de umiddelbare naboer til plantagerne der
må holde for.
Afværgeforanstaltninger skal iværksættes meget tidligt i skadesforløbet, hvis der skal opnås
en god effekt. Afværingen må ikke få konstant karakter da kronvildtet så blot vænner sig
dertil. Disse 2 forholdsregler forsømme landbrugerne ofte, og når kronvildtet først har
vænnes sig til at komme på en mark bliver de meget vanskeligere at jage væk igen.
6b Landbrugerne anvender hår, hjortetaksolie, papirsække, el-hegn o.l. forebyggende. Når
. distriktet inddrages udleveres oftest gaskanon og tilbydes skræmmepatroner.
Der har været 3 ansøgninger om regulering af kalv efter den nye forsøgsordning. 2 er blevet
imødekommet, men ingen udnyttet.
Arbejdsgruppen føler at forventningerne til arbejdsgruppen er store i forhold til de
resourcer, eller mangel på samme, Vildtforvaltningsrådet har afsat til arbejdet.
Arbejdsgrupperne består af frivillige, som burde være rene ildsjæle for blot at leve
nogenlunde op til de ”pålagte opgaver” / forventningerne.
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6c Der er plads til forbedringer både regionalt og centralt.
6d Ingen kendte konflikter.
6e Pjecen skal forbedres og gøres til et fælles formidlingsredskab.
6f. S&N og DJ bør hav en bedre information på internettet om regionerne, baggrunden,
sammensætningen samt medlemmerne i de enkelte regioner. En søgning på
”kronvildtregioner” resulterer kun i DJ-pjecen.
6h. I Rørbæk Sø lavet er arbejdsgruppen formand/koordinator og dermed haves alle
informationerne direkte.
Arbejdsgruppens formand har deltaget i ”opstartsmøder” ved Ormstrup og Ry.
Formålene med stormøder skulle især være :

•
•
•

at udbrede kendskabet til de etiske regler for
kronvildtjagt
at få en dialog om afskydningen i regionen.
at udbrede kendskabet til arbejdsgruppens
eksistens.

