Kronvildtgruppen, Midtjyske Region
Referat fra møde d. 13. april 2005
Deltagere: Jens Peter Lübker, Danmarks Jægerforbund, Jens Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og Dansk
Landbrug, Poul Arne Madsen, Dansk Skovforening, Hans Søndergaard, Danmarks
Naturfredningsforening og Ole Lykkeberg Tranberg, Dansk Landbrug.
Sekretær: Steen Fjederholt, Feldborg skovdistrikt.
Dagsorden
1. Fastsættelse af gruppens forretningsorden, bl.a.
- Antal årlige møder
- Hvad vil vi beskæftige os med?
- jagt/jagtpolitik
- kronvildt og publikum
- vildtmarker
- markskader, afværing
-?
2. regionens geografi
3. eksisterende kronvildtlaug i regionen?
4. forårsbestand? Et slag på tasken.
5. fremtidig behov for forskning/undersøgelser?
6.

Ad. 1 Med udgangspunkt i region Nordjyllands forretningsorden blev en foreløbig forretningsorden formuleret,
se vedlagte.
Ad. 2 Regionens geografiske udstrækning blev diskuteret. Der var enighed om at grænsedragningen i forhold
til bestandenes geografiske ophæng ikke var den mest logiske. Således mente JPL ikke det var fornuftigt
at Myremalm – Gedhus som et sammenhængende skovområde skulle høre til i hver sin region, da det
samme kronvildt vil forekomme begge steder. Men denne betragtning ville også gælde for Sdr.- , Ndr.
Feldborg og Borbjerg komplekset som også i kronvildt mæssig sammenhæng betragtes forbundet med
Myremalm/Gedhus og Kompedal bestandene.
Noget tilsvarende gør sig gældende i forbindelse med Nørlund, Søby, Fasterholt området i forhold til
Birkebæk, Høgildgård, Harreskov og Skovbjerg, Hesselvig, Sandfeld komplekserne, hvor bestandene
også forventes at være fælles, men som hører til i hver sin region.
Grænsedragningen er sket ud fra noget enkelt definerbart, hovedvejsnettet.
Når motorvejen Herning-Vejle kommer i drift vil den måske udgøre så stor en barriere, at
grænsedragningen i dette område kommer til at passe.
Ad. 3 Der er allerede etableret forskellige kronvildtlaug i regionen, laug som sidder inde med viden og
erfaringer som arbejdsgruppen kunne drage nytte af.
Umiddelbart var der kendskab til samarbejde i Ormstrup området, Silkeborg, Rørbæk Sø, Høgildgård og
Feldborg/Myremalm/Kompedal. Gruppen aftalte at man skulle prøve at sondere om der eksisterer
yderligere laug/samarbejder.
Ad. 4 Det aftaltes at punktet skulle udskydes til næste møde. Sekretariatet skulle forsøge at få del i de
oplysninger som indsamles til den årlige kronvildtoversigt, både mht. bestandstal men også, om muligt,
de ejendomme/personer der medvirker som indberettere.
Ad. 5 DMU-rapport nr. 512, Krondyr, dådyr og sika i Danmark, Forekomst og jagtlig udnyttelse i
jagtsæsonen 2001/02 som er baseret på en spørgebrevsundersøgelse blev udleveret. Arbejdsgruppen var
enige om at en tilsvarende undersøgelse ville være aktuel igen. Der var enighed om at opfordre til at
Vildtforvaltningsrådet skulle overveje spørgsmålet.
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Desuden ville en undersøgelse med radiomærkning m.m. med henblik på at opnå en kortlægning af
bevægelsesmønstre og bestandssammenhænge i det midtjyske være ønskelig. Både jægere, land- og
skovbrugere har meninger om bestandene, men egentlig viden skorter det på.

Ad. 6 Som et middel til både at indhente information og til formidling blev der foreslået oprettelse af en
hjemmeside hvortil man kunne indsende observationer, indberette nedlagte dyr og indsende fotos.
Der var enighed om at en sådan side ville have stor bevågenhed og hvis den blev interessant nok, også
kunne virke befordrende for indberetning og indsamling af data.
Der var ligeledes enighed om at oprettelse og servicering af en sådan side vil være for stor en mundfuld
for arbejdsgruppen. Men hvis indgangssiden blev en landsdækkende side, hvor man kunne klikke sig ind
på de respektive regionen kunne opgaven placeres et sted og der kunne afsættes resurser til
vedligeholdelse m.m. så ville det være et stort aktiv for den fortsatte succes.
Næste møde aftaltes til 7. september kl. 1900. Mødestedet bliver enten ved skovfogedstedet i Nørlund
pltg. eller i Gludsted.

Referatet vedhæftes adresseliste på deltagerne samt kort over regionen.
Evt. indsigelser til referatet senest 10. maj.

2. maj 2005
SF

Kronvildtgruppen, Midtjyske Region

Himmerland
Bu

Kl
Fe

Fu

Vestjylland
Ul

Midtjylland
Pa

Ox

Sydjylland
Ra

Si

Djursland

Kronvildtgruppen, Midtjyske Region

Kl
Fe

Fu

jylland
Ul

Midtjylland
Pa

Ox

Sydjylland
Ra

Si

Dju

Kronvildtgruppen, Midtjyske Region

