Hjortevildtgruppen, Midtjyske Region

Referat fra debatmøde i Silkeborg d. 23. aug. 2007
De ca. 160 fremmødte blev budt velkommen af Jens Peter Lübker i egenskab af formand for
hjortevildtgruppe. En særlig velkomst blev rettet til indlægsholderne. Derefter indledte han med en kort
opridsning af baggrunden for etablering af kronvildtregioner, fremover hjortevildtregioner, og en
gennemgang af hjortevildtgruppernes formål og opgaver.
Hjortevildtgruppens medlemmer fik derefter lejlighed til at præsentere sig selv, sin organisation samt at
give udtryk for sin mission i hjortegruppen arbejde.
Landbrugets repræsentant benyttede lejligheden til et lidt længere indlæg med fokus på markskader godt
understøttet af et par videosekvenser med kronvildt som fouragerede på en naboejendoms afgrøder. Flere
af jægerne i salen lød til at være meget interesseret i et nærmere kendskab til ejendommens beliggenhed.
Det var på en gang både lidt fascinerende at se de mange krondyr og samtidig forståeligt at det var
frustrerende for landmanden.
Skovrider Lars Møller Nielsen indledte herefter runden med indlægsholdere. Lars Møller Nielsen har en
længere baggrund i skovbruget og erfaringer med kronvildt fra både indland og udland. Desuden har han
gennem en årrække været skovbrugets repræsentant i Vildtforvaltningsrådet og er pt. med i
Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe om hjortevildt.
Lars Møller Nielsen opridsede de problemer i den hidtidige kronvildtforvaltning, der har været genstand
for kritik: skæv køns- og aldersfordeling, misforhold på enkelte ejendomme mellem udbytte og
produktion/bidrag til bestanden. Desuden pointerede Lars Møller Nielsen at muligheden for lovindgreb
stadig forelå, men at del ville være en uønsket situation med en risiko for en snæver og bureaukratisk
forvaltning. Derfor mente Lars Møller Nielsen at der var behov for
• en fornuftig afskydning,
• at jægerne reagerer på brud af de etiske regler for kronvildtjagt,
• at få løst markskade problemerne
• at hjortevildtgrupperne skal til at fungere
• at Danmarks Jægerforbund må acceptere at andre skal have indflydelse
• mere liberale jagttider.
Biolog Poul Hald Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening fulgte efter. Poul Hald er DN’s
repræsentant i Vildtforvaltningsrådet og har både gennem sin opvækst og sit senere professionelle
arbejde haft kronvildt inde på livet. DN har et ønske om mere kronvildt på landsplan, dvs. kronvildt i
nogle af de områder der i dag ikke huser kronvildt. DN erkender at der er egne hvor bestandene er blevet
så store at reduktion kan være nødvendig for at landbruget kan sikres tålelige forhold. Poul Hald gjorde
rede for DN’s synspunkter i forbindelse med kronvildt, primært:
• flere modne hjorte, dvs hjorte som kan sikre en tidlig brunst,
• flere hjortelaug,
• større opmærksomhed på landskabsetik, bl.a. overholdelse af reglerne
om skydetårne/-stiger, specielt mht. diskret placering,
• opmærksomhed på udfodrings problematikker, herunder i forbindelse
med skydetårne,
• bekæmpelse af ”sorte pletter”, hvor der årligt nedlægges mere end 1
dyr pr. 25 – 50 ha.,
• mulighed for vegetationspleje qua hjortevildtet,
• flere agerarealer i statsskovene, som dyrkes med henblik på aflastning
af skader hos nabolandmænd
og sekundært:
• gerne en fordobling af bestanden, især ved spredning,
• koordinering af friluftslivet med henblik på at mindske forstyrrelser,
• frivillige ”jagt og forstyrrelsesfrie” lokalområder til gavn for
kronvildtet,
• respekt for de etiske regler for kronvildtjagt, samt
• at få dåvildtet med i gruppernes arbejde( dette sidste er netop sket, ref.)
Feldborg Statsskovdistrikt havde udlovet 3 pladser på den kommende sæsons kronvildtjagter. De heldige
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blev udtrukket ved afslutningen af kaffepausen. Det blev:
1. Kristian Sørensen, Solsortevej 13, Silkeborg
2. Hanne Søndergaard, Petershøj 1, Gadbjerg
3. Ulrik Baunsgård, Birkeparken 11, Sdr. Omme
Deltagelse i distriktets kronvildtjagter kræver bestået riffelprøve.
Efter kaffen leverede biolog Carsten Riis Olesen, DMU et interessant indlæg om de foreløbige resultater
fra GPS-mærkningsundersøgelse i St. Hjøllund pltg. Foreløbig er der mærket 7 hinder, men man håber at
få flere. En af hinderne havde vist et bevægelsesmønster som viste at den 90 % af tiden opholdt sig inden
for små 700 ha. Det kunne konstateres at hovedvej A13 var en klar begrænsning i dens bevægelser.
Vejen krydses kun nødig og stort set kun om natten med ringe trafik. En hestefold inde midt i arealet
blev ligeledes undgået.
Da hinden blev udsat for forstyrrelse i form af jagt ændredes adfærden klart. Den forsøgte at finde et
roligt sted, indtil der blev ro, hvorefter den om natten forlod området tilsyneladende uden egentlig mål.
Den vendte forholdsvis hurtig tilbage til området igen. Efterfølgende jagter medførte knap så lange
flugtafstande.
Carsten Riis Olesen viste også resultatet af en spørgebrevsundersøgelse. Jægere der havde nedlagt
kronvildt i den pågældende sæson havde modtaget et brev med en række spørgsmål, bl.a. om køn og
alder. Et af resultaterne der kunne udledes fra de besvarelser der var modtaget retur, svarene
repræsenterede godt 1550 dyr, var en fordeling der viste en næsten ligelig kønsfordeling, hvilket Carsten
Riis Olesen fandt noget overraskende.
Inden debatten gennemgik Jens Peter Lübker de etiske regler for kronvildt jagt, hovedpunkterne er:
• hensyntagen til naturlig køns- og alderssammensætning ved
afskydning,
• jagtudnyttelsen bør være bæredygtig,
• vær opmærksom på, hvilket dyr der afgives skud til
• bør kun beskydes i sideskud
• undlad chancebetonede skud,
• træn til bevægeligt mål på skive
• vær opmærksom på evt. skudtegn,
• skyd ikke på friske dyr, medmindre tidligere påskudte dyr ligger
forendt,
• eftersøgning med registrerede schweisshunde
• ikke tryk- og drivjagter i september
• ikke diegivende hinder i oktober
• mindst 3 uger mellem tryk- og drivjagter,
• højst 3-4 fællesjagter pr. sæson
• begræns brugen af store hunde og
• endelig opfordres der til lokalt samarbejde mellem naboer ved
planlægning af afskydning.
Den efterfølgende debat blev meget præget af problematikken omkring markskader. Man fandt generelt
at det var urimeligt at enkelte ejendomme skulle kunne være udsat for hård skadesbelastning.
Erstatningsspørgsmålet blev rejst fra flere sider, med opfordring til at en hurtig løsning fandtes. En
deltager foreslog at Vildtforvaltningsrådet rettede opmærksomheden mod nogle af landbrugets fonde
som en potentiel finasieringsmulighed. Der blev også nævnt at et vist skadesniveau burde tåles, således
at der blev fastsat en mindstegrænse for evt. skadesudbetaling. En af paneldeltagerene mente at dyrkning
af aflastnningsarealer(arealer som bliver dyrket fuldstændig som arealer til høst, men hvor kronvildtet
lades i fred og med jagtbegrænsninger, ref.) ville have lettere ved at opnå politisk tilslutning end
erstatninger.
Det blev også fremført at der i visse områder var behov for en reduktion af bestanden, og at det var
skovejerne, primært statsskovene, der havde mulighed derfor.
En deltager mente at kronvildtet ikke skulle have mulighed for at brede sig øst for Silkeborg.
En anden deltager udtrykte utilfredshed med at kronvildtgruppens hidtidige aktivitet. Han mente at
gruppen havde været for usynlig.
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Jens Peter Lübker afsluttede mødet med at takke for fremmødet, med en speciel tak til de 3
indlægholdere.

24. aug. 2007
SF
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