26-03-2009
Referat af 16. møde i den regionale hjortevildtgruppe for Sydjylland
3. marts 2009
Til stede var:
Ulrik Baunsgård (UB), formand, Danmarks Jægerforbund
Michael Rasmussen (MR), suppleant for Sofie Kirk Kristiansen, Dansk Landbrug, Dansk Skovforening
Claus Løth (CL), Danmarks Naturfredningsforening
Knud Jørgen Jespersen (KJJ), Dansk Landbrug
Holger Bagger-Sørensen (HBS), Dansk Skovforening
Peter Bjerremand, (PBJ), Sekretariatet, SNS Trekantsområdet
Ole Daugaard-Petersen (ODP), Sekretariatet, SNS Blåvandshuk

Forhindret var:
Sofie Kirk Kristiansen, Dansk Landbrug, Dansk Skovforening

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Orientering ved formand og sekretær
Bordet rundt
Områderepræsentanter
Afrapportering til Vildtforvaltningsrådet
Eventuelt

1. Orientering ved formand og sekretær
UB orienterede:
På gruppens forrige møde den 25. september 2008 havde man drøftet en henvendelse om
overtrædelse af de etiske regler for kronvildtjagt. På et areal på ca. 20 ha. var der indtil den 10.
september nedlagt 1 dåhjort og 2 kronhjorte, og der var forlydender om, at der pr. 25. september var
nedlagt yderligere 2 kronhjorte. Det blev besluttet, at UB skulle følge sin telefonsamtale med den
jagtberettigede op med et brev, hvor han ud over at præcisere de etiske regler skulle invitere den
pågældende til et møde for at drøfte det passerede. Den pågældende reagerede ikke positivt på den
skriftlige henvendelse, og ville ikke mødes med Hjortevildtgruppen.
UB havde på opfordring besigtiget et areal, men da det drejede sig om hvorvidt jagtlovgivningen
havde været overtrådt i forbindelse med bestemmelserne om udfodring med jagt for øje, kunne han
ikke gøre videre i sagen, fordi gruppens opgave er at reagere ved overtrædelse af de etiske regler for
kronvildtjagt. Hændelserne havde medført, at lodsejeren nu havde opsagt den pågældende som
jagtlejer.
ODP orienterede om et møde SNS Blåvandhuk havde haft den 2. februar med Fiilsø Gods, som er
nabo til Oksbøl Krondyrreservat. Godset havde oplyst, at markskaderne forvoldt af kronvildt i
vækstsæsonen 2008 var på højde med niveauet før den store reduktionsbeskydning i 1984. Årsagen
hertil var uvis, idet kronvildtbestanden i reservatet efter målrettet afskydning er langt mindre end
dengang. SNS kunne ikke bidrage økonomisk til etablering af hegn og aflastningsarealer på godsets
arealer, men var naturligvis indstillet på at fortsætte dialogen om en løsning på problemet.
Det 3. kontaktmøde mellem Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug og SNS Blåvandshuk havde som de
tidligere været positivt, og det er enhedens klare opfattelse, at møderne er meget befordrende for
dialogen med områdets jægere. Lauget deltager fast i den store årlige optælling i Krondyrreservatet,
der i år foretages den 2. maj.
SNS Blåvandshuk arrangerer den 12. marts en trofæaften, hvor der forhåbentlig bliver mange
trofæer fra den lokale kronvildtbestand at kigge på.

2. Bordet rundt
HBS gjorde opmærksom på, at hvis der, som ønsket, bliver mere kronvildt i landet, vil der også
blive flere markskader. Det bør imødegås ved at anlægge flere og bedre vildtagre i
skovene(inklusiv statens), så dyrene i høj grad kan finde deres føde der. Fremviste fotos af flere
krondyr med gamle løbsskader, der var nedlagt på hans ejendom. Påskønnede
schweisshundeførernes arbejde, men kunne ønske sig bedre orientering i tilfælde af eftersøgning ind
over skellet.
KJJ havde deltaget i et møde med landbrugets repræsentanter i de øvrige hjortevildtgrupper. Der
var en del frustration over de markskader, den stigende kronvildtbestand forårsager, og man
forudså, at flere landmænd fremover vil indhegne deres marker for at undgå skaderne.
CL fortalte om en god tur kontaktgruppen vedr. kronvildt på Fanø havde haft til SNS Blåvandshuk i
september for at opleve kronvildtbrunsten.
3. Områderepræsentanterne
UB kunne fortælle, at der er fundet 3 nye repræsentanter, så alle 7 områder nu er besat.
4. Afrapportering til Vildtforvaltningsrådet
Afrapporteringsskemaet blev gennemgået og de enkelte punkter blev drøftet. UB og ODP
sammenskriver deres notater fra drøftelserne og sender udkast til afrapporteringen ud til gruppens
medlemmer, så den endelige afrapportering kan indsendes senest 31. marts 2009.
5. Eventuelt
UB havde fået indberetning om, at der nu var set kronvildt ved Fredericia.
Den ledige plads i Hjortevildtgruppen for en repræsentant for Friluftsrådet er stadig ikke besat. MR
mente, at gruppen aktivt skulle søge pladsen besat, for det ville tilføre yderligere bredde til debatten
om forvaltning af hjortevildt i gruppen. ODP kontakter på gruppens vegne Friluftsrådet for at gøre
opmærksom på den ledige plads.
Gruppen besluttede at invitere de lokale kronvildtlaug til et møde senest medio maj. UB koordinerer
og foreslår dato.

Ole Daugaard-Petersen
referent

