
Kronvildtgruppen, Midtjyske Region  

Referat fra møde d. 7. september 2005 
 

Deltagere: 
 
 
 

Fraværende: 

Jens Peter Lübker(JPL), Danmarks Jægerforbund, Niels Peter Dalsgaard Jensen(NPDJ), Dansk 
Skovforening og Dansk Landbrug, Poul Arne Madsen(PAM), Dansk Skovforening og Ole Lykkeberg 
Tranberg(OLT), Dansk Landbrug. 
Sekretær: Steen Fjederholt(SFJ), Feldborg skovdistrikt. 
Hans Søndergaard(HS), Danmarks Naturfredningsforening 
 
Peter Bjerremand, Randbøl skovdistrikt deltog som observatør. 

 Dagsorden 
 

 1. Godkendelse af sidste referat 
 2. forårsbestand 2005?, herunder Robert Vestergaards opgørelse 
 3. eksisterende kronvildtlaug  
 4. registreringsmateriale via schweisshundeførere 
 5. nye reguleringsmuligheder 
 6. elektroniske afværgesystemer 
 7. forslag fra Jane Lund Henriksen, se bilag 
 8.  evt. 
   
   

Ad. 1 Referatet blev godkendt. 
 

Ad. 2 På grundlag af Robert Vestergaards materiale fra feb. 2005 var et kort over bestandenes fordeling 
indtegnet på et kort over regionen. Der var en generel opfattelse i arbejdsgruppen af at denne opgørelse 
næppe afveg meget fra de forventninger arbejdsgruppen har. 
Et bedste skøn på forårsbestanden i regionen ligger derfor på et niveau omkring 1200 – 1300 dyr. 
 

Ad. 3 Der var i arbejdsgruppen kendskab til 2 eksisterende kronvildtlaug i regionen. Et ved Silkeborg, som er 
under opstart, og et omkring Rørbæk Sø. 
Der var enighed om at arbejde for flere kronvildtlaug, og at det naturlige udgangspunktet måtte være 
Danmarks Jærgerforbunds lokale foreninger. Det vil være alt afgørende for etableringen af nye lokale 
laug, at der findes en eller flere personer som kender området med stor interesse for hjortevildtet og som 
er i stand til at starte processen og holde den kørende. JPL skulle tage initiativ til en opfordring til 
lokalforeningerne i regionen om at overveje muligheden for et kronvildtlaug i deres område samt mulige 
ankermænd. 
 

Ad. 4 I forhold til etikken omkring kronvildtjagten så JPL en mulighed i at få schweisshundeførerne inddraget i 
en registrering af skudafstande, skudvinkler m.m. med henblik på at få konstateret om der overhovedet er 
problemer  med jagtetikken.  
SFJ kontakter schweisshundeforeningen med henblik på at vejre deres syn på en sådan evt. registrering. 
 

Ad. 5 SFJ orienterede om de nye muligheder for regulering i fredningstid. Der kan i perioden 15. juli – 30. 
september gives tilladelse til regulering af kalv når visse forudsætninger er opfyldt: der skal være tale om 
en væsentlig skade, afværgemidler skal være forsøgt og fortsat være aktive,  
OLT var tilfreds med at denne mulighed nu foreligger. I juli/august er det næsten umuligt, trods 
indsatsen, at holde kronvildtet af afgrøderne. Kronvildtet har ingen respekt for afværgeforsøgene, men 
det kunne reguleringsmuligheden måske råde bod på. I bukkejagten og efter 1. september var 
problemerne efter OLT’s opfattelse  begrænsede pga. jagtlige aktiviteter. 
 

Ad. 6 SFJ orienterede om at der pt. er blevet udviklet 2 elektroniske afværgemidler, som i grundprincip er ens 
idet de begge  kun skal være aktive når der registreres dyr på marken. De er dog forskellige i 
registreringssystemet, idet det ene system fungerer ved fotocellestråler som skal brydes for at der sker en 
aktivering. Men hvis fotocellerne ikke har kontakt kan strålen ikke brydes. Da rækkeviden er op til 250 
m. kræver det en meget præcis opstilling.  
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 Det andet system fungerer efter samme princip som de kendte sensorer til lys på f.eks. gårdspladser. Det 
har en rækkevidde indenfor en cirkel med radius på 50 m. Det kan suppleres med 2 ”forlængere” så det 
skulle kunne dække 250 m  strækning i 100m’s bredde. 
Der er indkøbt et eksemplar af den sidste til afprøvning. 
Desuden undersøges hvilke muligheder der findes på de udenlandske markeder. 
PAM kunne oplyse at fotocelle systemet havde været effektiv ved en opstilling på St. Hjøllund, men 
besværligt at arbejde med. Der var gode erfaringer med hestebånd. 
 
Muligheden af at presse kronvildtet i hård belastede områder kombineret med nye områder med 
fredninger blev diskuteret. Der var enighed om at et pres måtte kunne være med til at sprede kronvildtet, 
men også at freden i evt. nye områder skulle være opnået på grundlag af lokale aftaler og ikke ved lokale 
fredninger dikteret oppe fra. 
 

Ad. 7 Til orientering udleveredes forslag fremsat af Jane Lund Henriksen på vegne af Friluftsrådet til 
vildtforvaltningsrådsmødet d. 20. maj 2005. 
 

Ad. 8 Arbejdsgruppens eksistens skulle gerne formidles ud til den omverden der måtte have interesse i at vide 
besked. Seneste nr. af Jæger vil råde lidt bod på det i forhold til de organiserede jægere. Via det årlige 
”Vildtinformation” som udsendes med jagttegnet kan alle jægere orienteres. OLT vil forsøge at få en 
omtale i de lokal landboforeningers blade. 
 
SFJ udarbejder et oplæg til arbejdsgruppens afrraportering for 2005. 
 

  
Næste møde aftaltes til 22. februar 2006, kl. 1900 ved skovfogedstedet Kolpensigvej 1, 7362 Hampen 
 
Evt. bemærkninger til referatet senest d. 19. september 

 
 

8. september 2005 
 

SF
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