Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region

Ref. møde d. 25. feb. 2009
Deltagere: Jens Peter Lübker, Danmarks Jægerforbund, Niels Peter Dalsgaard Jensen, Dansk Skovforening og
Dansk Landbrug, Sv. Erik Pedersen, Dansk Landbrug, Hans Søndergaard, Danmarks
Naturfredningsforening og Ole Bøgh Vinter, Friluftsrådet
fraværende: Poul Arne Madsen, Dansk Skovforening,
Sekretær: SNS Midtjylland.
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Siden sidst
Miliøministerens udmelding om hjortevildtgruppernes rolle
Afrapportering
Evt.

Ad. 1 Ministeren havde været på besøg for at besigtige markskader. Svend Erik og Ole deltog som henholdvis
nuværende og tidligere medlem i gruppen for landbruget. Poul og Steen deltog som repræsentanter for
SNS lokalt.
Jens Peter var endnu ikke nået videre med hensyn til at få etableret et netværk fordelt på de nye
kommuner.
Ad. 2 Miliøministeren havde, affødt af debatten om markskader, sendt et brev til formændene for
hjortevildtgrupperne. Ministeren fastslår i brevet at ideen og formålet med hjortevildtgrupper er at skabe
en kronvildtforvaltning baseret på lokal dialog og frivillighed. Miliøministeren fastslår også at
forvaltningen skal sikre en udbredelse at bestanden til gavn for den del af befolkningen, der gerne vil se
på kronvildt, og de der udøver kronvildtjagt. Men samtidig tage hensyn til landbruget ved at sikre, at der
ikke bliver skade ud over hvad der kan forventes i et område med en kronvildtbestand.
Ad. 3 På grundlag af gruppemedlemmernes egne oplevelser, hjortelaug, oplysninger fra større skovejendomme
i regionen samt bidrag fra naboer har gruppen forsøgt at vurdere bestandsstørrelse for kronvildt og
dåvildt med henblik på indberetning til Vildtforvaltningsrådets hjortevildtgruppe.
Forårsbestanden af kronvildt og dåvildt i regionen blev på det grundlag vurderet til henholdsvis 2100 stk
og 4-500 stk. og stigende. Gamle hjorte er stadig fåtallige.
Afskydningen af kronvildt i afvigte sæson vurderes til knap 500 stk, og dåvildt o. 40 stk.
Kort med opgørelse af ”lokal” bestande kan ses af indberetningen.
Specifikt blev resultatet af årets jagter i Gludsted pltg. kort vendt. Der havde været afholdt 4
kronvildtjagter. Der var nedlagt 87 stk. kronvildt, hvilket set i forhold til de foregående sæsoner (56 og
46) er en pæn stigning, men at der håbes på en kunne forøge afskydningen lidt mere endnu i kommende
sæson. Gruppen var enig i at afskydningen godt kunne tåle et lille nyk opad endnu, men udtrykte også at
der i bestanden fortsat skulle kunne være mulighed for en udvandring til naboarealer. På grundlag af
tilbagemelding fra naboer vurderedes afskydningen omkring Gludsted til ca. 60 stk, hvilket vil sige en
samlet afskydning for området på ca. 140 – 150 dyr.
Markskader er fortsat et væsentligt problem omkring de store plantager.
Det er gruppens indtryk, at kendskabet til de etiske regler for kronvildtjagt er tilstede, men endnu ikke er
fuldt indarbejdet i jægernes bevidsthed/adfærd.
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Ad. 4 Det blev diskuteret om der var behov for et slags stormøde i den nordlige ende af regionen. Den
generelle holdning var, at så længe der ikke var væsentligt nyt omkring markskadeproblematiken var
risikoen at fokus overvejende ville være på markskader og for lidt på forvaltning.
Man enedes derfor om at et møde ikke er aktuelt, samt om at se tiden an.
Næste møde aftales til 26. august 2009.
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