Kronvildtgruppen, Midtjyske Region
Afrapportering 2006
1a. Udsendt til Rørbæksø kronvildtlaug samt udleveret til ny bestyrelse på Salten Langsø
1b. Der er fortsat plads til forbedringer. Skudafstande, skudvinkler og
eftersøgning/kontrolsøgning kan forbedres.
1c.
2. Der har ikke været konkrete tilfælde hvor gruppen har ageret.
Situationen er at der i dele regionen er meget kronvildt. Så meget at en reduktion er
ønskelig, og når det i nogle af Fe skovdistrikts plantager har knebet med at nå den ønskede
afskydning, vil det være vanskeligt at agere overfor naboejendomme hvor afskydningen
overstiger 1 dyr pr 25 ha.
Lange skud er også konstateret på Fe-distrikts jagter. Distriktet vil stramme parolen op og
afhængig af karakteren på evt. overtrædelser vil det kunne få konsekvenser for jægerens og
i grove tilfælde jagtforeningens fremtidige deltagelse på distriktets jagter.
3a+b. Gruppen forsøger at indsamle oplysning i sine respektive lokalområder. Desuden tages der
kontakt til personer/ejendomme som ikke kommer med i kraft af førnævnte.
Resultatet bliver en forårsbestand o. 1500 dyr
3c.
Bestanden vurderes fortsat stigende i regionen.
3d.
I de gl. kerneområder vækstpotentialet i bestandene stort. Der er fortsat områder med
udviklingspotentiale i de nordlige og østlige del. (Se vedlagte kort)
3e.
Der skydes overvejende hjorte uden for plantagerne. På de statsejede arealer er der en klar
overvægt af hinder og kalve i jagtudbyttet, hvilket kompenserer lidt for afskydningen af
hjorte. Det vurderes stadig at der er færre handyr end hundyr i bestandene.
Der er en kendt afskydning på ca. 260 dyr. Erfaringsmæssigt nedlægges der mindst lige så
meget uden for statsskovene som inden for, dvs. man kan skønne yderligere 100 dyr. Et
samlet skøn over afskydningen i regionen bliver da o. 360 dyr, antageligt mere.
4a-d. Se 3.
4e. Ud over jagt er trafik antageligt den største dødsårsag. Kronvildtet er gode til at tagehensyn
til trafikken, men de følger deres vante ruter i landskabet også selv om de gennemskæres af
nye veje. Problemet i forhold til trafikken er formodentlig størst når førerhinden eller
enkelte dyr er kommet over vejen. De øvrige har da en tendens til blot at følge efter uanset
trafik.
5a-d. En af landbrugets repræsentanter tog initiativ til en fin artikel i Landbrugsavisen. Samtidig
tog han kontakt til planteavlskonsulenter rundt i lanboforeningerne med opfordring til at
registrere omfanget samt at melde tilbage til kronvildtgruppen. Desværre har der ingen
tilbagemeldinger været.
Der er heller ikke mange henvendelser til statsskovdistrikterne. Skadeomfanget må derfor
reelt konstateres at være ukendt samlet set. Men der dukker naturligvis enkelt tilfælde op
hvor kronvildtet har gjort store skade. I en vis udstrækning, hos jagtinteresserede lodsejere,
accepterer man et vist skadestryk. Det der kommer frem er tilfælde hvor frustrationerne
bliver for store. Hvis der er en mark med en god afgrøde kombineret med ro, kan det hurtigt
udvikle sig til at størstedelen af kronvildtet søger denne mark, med store skader til følge.
En ejendom, som er generet det ene år, kan gå næsten ram forbi det næste.
Der er givet 2 tilladelser til regulering af 1 kalv hver i august. Begge blev udnyttet. Effekten
holdt sig i ca. 14 dage.
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6a Gruppen er i gang med at planlægge et ”stormøde” som forventes at løbe af stablen i august.
6b Den umiddelbart største opgave er at så påvirket holdningen til kronvildt og kronvildtjagt.
Holdningsbearbejdelse tager tid, men jo mere opmærksomhed spørgsmålet får, jo mere vil
holdningerne påvirkes.
6c I det store hele, men der er plads til forbedringer både regionalt og centralt.
6d Nej
6e Hjemmeside, folder, kvalificeret og brugbar forskning
6f. Se 5.
6g
6h. Ingen arbejdsgruppen bekendt. Der er måske optræk til et i området omkring Dalgas og
Liebes plantager.
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