Kronvildtgruppen, Midtjyske Region

Referat fra møde d. 13. marts 2007
Deltagere: Jens Peter Lübker, Danmarks Jægerforbund, Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og
Dansk Landbrug og Ole Lykkeberg Tranberg, Dansk Landbrug.
fraværende: Hans Søndergaard, Danmarks Naturfredningsforening, Poul Arne Madsen, Dansk Skovforening
Sekretær: Steen Fjederholt, Feldborg skovdistrikt.
Desuden deltog Feldborg skovdistrikts nye skovrider, Poul Ravnsbæk, for at få lejlighed til af træffe
gruppens medlemmer.
Dagsorden
1. Siden sidst
2. Afrapportering
3. Den Midtjyske Kronvildtregion, fremtid?
kritik
undergrupper?
hvordan når vi ud til jægerne
4. Regionale jagttider
5. Evt.
6.
Ad. 1 Jens Peter orienterede om møde i Kalø:
Essensen i de etiske regler for kronvildtjagt ligger fast. Det var Jens Peters indtryk at reglerne ikke kunne
ændres/påvirkes, da de var resultat af en aftale/et forlig i vildtforvaltningsrådet.
Afrapportering fra grupperne var frivillig, men ingen indflydelse uden afrapportering. Sidste frist fro
afrapportering er 31. marts.
Dåvildt må forventes at blive en del af det som grupperne i fremtiden også skal beskæftige sig med.
Ad. 2 Oplægget til afrapportering blev gennemgået punktvis og indberetningen vedlægges.

Ad. 3 Jens Peter kunne oplyse at både arbejdsgruppen i den Midtjyske Kronvildtregion og Jens Peter, som
formand, havde været udsat for kritik. Kritikken skulle især gå på manglende aktivitet og bl.a. komme
fra DN og Friluftsrådet.
Arbejdsgruppen erkender at der ikke har været stor udadvendt aktivitet, men finder det samtidigt
påfaldende at netop de grønne organisationer glimrer ved deres fravær, enten ved ikke at udpege en
repræsentant eller ved ofte at være fraværende fra møderne.
Den midtjyske region er stor og i kronvildt sammenhæng også meget forskellig. Det vil være vanskeligt
for arbejdsgruppen at kunne have kendskab til alle dele af regionen. Hidtil er dette løst ved at kontakte
lokale med et godt kendskab til området. Et alternativ kunne være at få etableret nogle undergrupper som
støtte. Der blev ikke truffet beslutning om den fremtidige organisering, men mulighederne overvejes.
Det blev diskuteret hvorledes formidlingen kan komme ud til jægerne. En velfungerende hjemmeside ses
stadig som et krav. Derudover blev det besluttet at lave pressemeddelelse med udgangspunkt i
opgørelsen over sæsonen samt at lave et ”stormøde” i Silkeborg i august måned.
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Ad. 4 Ole gjorde rede for overvejelser han havde gjort sig vedr. skader contra jagttider. Oles udgangspunkt var,
at arbejdsgruppen burde kunne fastsætte lokale jagttider i regionen. Ole så en mulighed i at opfylde både
nogle jæger-, nabo- og etiske interesser i en fredning af hjortene i en kortere årrække og samtidig
forlænge jagttiden på hind og kalv til februar med. Ole mente det hurtig ville kunne resultere i en
bestandsreduktion og samtidig skabe en større pulje af mellemhjort og dermed på sigt flere gl. hjorte.
Niels Peter mente ikke forslaget ville kunne vinde gehør i forhold til jagtudlejere, da en total fredning af
hjorte ville stride mod en væsentlig del af den ”vare” man sælger som jagtudlejer. Niels Peter pointerede
samtidig at skadesproblemerne især i forbindelse med statsskoven måske nok var begrundet i for høj
bestand lokal, men at der var områder længere mod øst hvor kronvildtet ville blive budt velkommen.
Dvs. regionen er for stor en enhed i forhold til evt. lokale jagttider.
Det blev diskuteret om man kunne vælge et område begænset af hovedvej 13 som østlige begrænsning
og hovedvej 15 som nordlige.
Indtrykket var at der ikke blandt de fremmødte i arbejdsgruppen var umiddelbar samklang.
Ad. 5 Næste møde er fastlagt til 15. maj kl. 1900 på Kolpensig. Mødets hovedformål vil være stormødet.
Ad. 6
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