Kronvildtgruppen, Midtjyske Region

Referat fra møde d. 1. dec. 2008
Deltagere: Jens Peter Lübker, Danmarks Jægerforbund, , Poul Arne Madsen, Dansk Skovforening og Ole Bøgh
Vinter, Friluftsrådet, Hans Søndergaard, Danmarks Naturfredningsforening, Svend Erik Pedersen, Dansk
Landbrug, Ole Lykkeberg Tranberg og Poul Ravnsbæk.
fraværende: Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og Dansk Landbrug
Sekretær: Steen Fjederholt, SNS Midtjylland.
Dagsorden
1. Forslag til Vildtforvaltningsrådet
2. Vildtforvaltningsrådet anbefaling om aflastnings arealer og øget afskydning
3. Evt.
4.
Ad. 1 På gruppens møde 6. august 2008 blev skadesproblematikken diskuteret. Diskutionen mundede ud i at
man besluttede at fremsende et forslag om lokale jagttider for Gludsted området, jf. nedenstående kort. I
forbindelse med at et udkast til brevet forelå, ønskede et af gruppens medlemmer, at der blev mulighed
for at drøfte forslaget endnu en gang inden evt. afsendelse.
Derfor blev der indkaldt til dette lidt ekstraordinære møde.
Muligheder og problemer ved forslaget blev vendt igen, og specielt blev de etiske aspekter drøftet.
Gruppen endte med at fastholde forslaget, men med en præcisering af, at der er tale om en midlertidig
ordning som løsning på et akut problem i et geografisk begrænset område.
Gruppen foreslår følgende
ændringer i jagttider og jagtformer :

Kalv
Hind
Hjort, kronebærende
Hjort, øvrige

1 / 9 – 29/2
1/11 – 29/2
1 / 9 – 31/1
1/10 – 31/1

Der må ikke udøves tryk- drivjagter i perioderne 1/9 – 30/9
og 1/2 – 29/2.
For hjorts vedkommende i perioden 1/9 – 30/9: kun
kronebærende hjorte
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Ad. 2 Efter Vildtforvaltningsrådets møde d. 18. september udtrykte rådet, at der bør fastsættes lokale
målsætninger for antal dyr i forhold til areal, være mulighed for lokale jagttider og yderligere regulering
samt at skovejere burde være forpligtet til at anlægge aflastende vildtafgrøder, der er konkurrencedygtige
i forhold til landbrugsafgrøder.
Ole orienterede om ministerens svar til ham. I lyset heraf samt vildtforvaltningsrådets ønske om måltal
for bestand, diskuteredes mulighederne for at opnå mere præcise bestandsopgørelser. Der var enighed
om, at det er vanskeligt at få en bare nogenlunde præcis opgørelse. Den nuværende opgørelse bygger på
en inddeling af regionen i områder omkring kendte kronvildtlokaliteter. Bestanden inden for hvert af
disse områder er forsøgt skønnet, bl.a. med lokal støtte.
Der var en generel holdning om at afvikling af deciderede tælledage, ville have større betydning som et
socialt arrangement end bidrage til en bedre bestandsopgørelse. Holdningen var derfor at netværket
kunne gøres mere finmasket så skønnene kunne blive bedre. Jens Peter har et ønske om at få etableret et
netværk med en DJ-repræsentant i hver kommune, som Jens Peter kunne trække på. Tanken er at
kommunerepræsentanten etablerer sig et tilsvarende system af rapportører i den enkelte kommune. Jens
Peter vil forsøge at få skabt et netværk inden næste møde. De øvrige organisationer kan naturligvis
etablere noget lignende, således at bestandsopgørelsen i den sidste ende kan blive forfinet yderligere.
Ligeledes blev der opfordret til at søge alternative muligheder, herunder at f.eks. DMU, eller tilsvarende
institution skulle have i opdrag at udvikle et system/en metode til bestandsfastsættelse.
Vildtagre/aflastningsarealer blev kort vendt. Miliøministeren har givet tilsagn om at ville komme på
besøg for at se på markskade og løsningsmuligheder. Poul gjorde opmærksom på at der i statsskovene
ligger nogle hindringer i form af lovgivning, certificering og driftformål.
Gruppen var generelt af den opfattelse at der var et klart behov for en øget afskydning i Gludsted pltg.,
og der blev spurgt til den planlagte afskydning i Gludsted for indeværende sæson. Det blev oplyst at
Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland er, set i lyset af den stigende bestand og på grundlag af
diskussionerne i der regionale hjortevildtgruppe, indstillet på at øge afskydningen. Men der skal også
tages hensyn til andre interessenter i kronvildtet, herunder de, som gerne vil opleve kronvildt på fri
vildtbane. Det blev oplyst, at der pt. er planlagt 3 stordrevs jagter, med mulighed for at afvikle yderligere
en 4., hvis afskydningen viser behov for det.
Ad.3 Poul Arne påpegede at den nordlige del af regionen er tyndt repræsenteret, både rent fysisk i gruppen,
men måske også forhold til kontakter gruppen har. Det blev foreslået at der kunne holdes en form for
lokalt stormøde i Bjerringbro i et forsøg på at råde bod derpå. Det blev aftalt at dette drøftes på næste
møde.
Poul spurgte gruppen om mødeformen var tilfredsstillende. Det blev udtrykt at lidt fastere styring i
forhold til dagsorden ville være ønskelig. Det konkluderedes at sekretariatet kunne påtage sig en form for
”mødeleder” rolle med henblik på at opnå en effektivere afvikling, bl.a. hensyn ti de der har langt at køre
hjem.
Næste møde er fastlagt til 25. feb. 2009 kl. 1900 på Kolpensig.

8. januar 2009
SF

