Kronvildtgruppen Nordjylland.

Kronvildtgruppen for Nordjylland vil efter første år afrapportere følgende til
Vildforvaltningsrådet.
Afrapporteringen følger de i Jægerforbundets oplæg til afrapportering.

1. a.
Kronvildtgruppen har som første målgruppe koncentreret sig om jægerne.
Kronvildtgruppen har med baggrund i den geografiske udtrækning for området (Thy – Han
Herred og Vendsyssel) etableret to ”backingrupper.”
Gruppe 1 dækker Thy - Han Herred og Østvendsyssel – i alt 9 personer. Disse personer er
geografisk fordelt, således at de nye storkommuner er dækket ind.
Inden for hver storkommune skal nævnte personer samle repræsentanter fra alle
jagtforeninger i storkommunen og etablere ”kronvildtudvalg”.
Gruppe 2 dækker den nordlige del af Vendsyssel – i alt 10 personer, bestående af
jagtforeningsfolk, jagtlejere, jagtudlejere, lodsejere og jægere.
I området er over ret kort tid etableret en kraftig bestand af kronvildt- skønsmæssigt
vurderet til 250 – 300 stk.
Bestanden breder sig nu ned langs østkysten af Vendsyssel.
Jagtetisk har dette område været præget af en dårlig jagtetik fra start (l997).
Derfor fokus på dette område alene.
Begge grupper skal som backinggruppe for kronvildtgruppen i Nordjylland være
udgangspunkt for det fremtidige arbejde.
Der afholdes 2 møder om året med grupperne – første møde før jagtsæson med oplæg til
kommende tiltag inden for kronvildtforvaltning, andet møde afrapportering om jagtsæsonen.

2. a.
I ”gamle” områder med kronvildt har jægere lært at håndtere jagt på kronvildt.
I nye områder skydes på for lang afstand og for mange chancebetonede skud.
Jagt på små arealer og nabojagt langs kronvildtområder områdevis problematisk.
Sikkerhed på flade arealer.

2.b.
Gennem backingrupperne.

2. c.
Søgt påvirkning gennem backinggrupperne, lokale møder, pressen o. lign.

2. d.

Kronvildtgruppen har p.t. ikke været involveret i konkrete brud (enkeltpersoner).

2.e.
Der synes helt klart positiv holdning til oplægget om en fælles kronvildtforvaltning alle steder.
Nu er der nogen der tager sig af sagen.
Der lægges op til i lokalområder at kronvildt udelukkende skydes fra hochstande, stiger.
Lav naboaftale hvor det er muligt.
Der sættes fokus på riffeljagt og kurser vedrørende samme.

3. a.
Ingen konkrete initiativer. En løsning på landsplan efterlyses.
Lokalt vil man efter ”Oxbølmodellen” forsøge optælling på bestemte lokaliteter på faste
tider.
Kronvildtgruppen vil forsøge at koordinere dette.

3. b.
Stigende bestand over alt.
Vendsyssel (øst for Ålborg – Løkken vejen) sporadisk forekomst, men stigende.

3. c.
Ingen mulighed for at vurdere det p.t.

4.a.
Henrik Schjødt Kristensen, Thy Statsskovdistrikt – Nordenfjords kronvildt fortsætter.
Nordvendsyssel – Tannisbugt Jagtforening indsamler og koordinere med ovennævnte.
Fungerer fint i dag.

4. b.
Afskydningen formodes at være mindre end tillægget i bestanden.

4. c.
Der skydes for få kalve og for mange unge hjorte.

5. a.
Via backingrupperne og lodsejere indsamles oplysninger om evt. markskader.

5. b.
P.t. vurderes skaderne at være små. Områdevis kan enkelt lodsejere være hårdt ramt.
I nye områder synes jagt at sprede kronvildtet.

5. c.

Fodermarker vil blive forsøgt i 2006 hos enkelte lodsejere.

6. a.
Kronvildtgruppen vil via lokale jagtforeninger arrangere aftenture o. lign, der giver alle også
ikkejægere mulighed for se og opleve kronvildt i den frie natur.
Kronvildtgruppen foreslår vedrørende kommende jagttider:
Thy – Han Herred: Uændret jagttid på kronvildt – 1. november til 31. januar.
Dåvildt ønskes fredet i 3 eller 6 år.
Nordvendsyssel – nord for landevejen Frederikshavn – Hjørring – Løkken: Udvidet jagttid –
1. november til 31. december. (nuværende 14 dags jagttid har overlevet sig selv).
Øvrige Vendsyssel, øst for Ålborg – Løkken vejen og syd for Frederikshavn – Hjørring vejen.
Nuværende 14 dags jagt – 1. december til 15. december bibeholdes.
Kalve og hinder fredes i 3 år.
Dåvildt ?

6. b.
Meget positivt – stor forståelse for tiltag vedrørende kronvildtforvaltning.

6. c.
Ubetinget ja.

6. d.
Nej

6. e.
Ja – helt klart.
En hjemmeside for kronvildtforvaltning.
 Synliggørelse af de enkelte kronvildtgrupper.
 Møder og referater lægges ud på hjemmesiden.
 Tiltag i de enkelte kronvildtgrupper synliggøres.
 Udarbejdelse af landsdækkende registreringsprogram for kronvildt.
Den af Jægerforbundet udarbejdede pjece vedrørende Kronvildtforvaltning skal ud til alle
jægere.
Fokus på at spise vildt ud over i jægerkredse. Vildt er sundt.

På vegne af Kronvildtgruppen i Nordjylland
Østervrå den 23. februar 2006.
Martin Andersen

