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1. Orientering om den ”fynske syge” i rådyr
Anne Sofie Hammer, Veterinærinstituttet, Center for Vildtsundhed orienterede:
Center for Vildtsundhed undersøger gratis dødfundet eller aflivet vildt for sygdomme, og man vil
gerne have større hjortevildt til undersøgelse. Man kan nøjes med at indsende den del af dyret, der
ser ud til at fejle noget. Vejledning om indsendelse samt yderligere information kan findes her:
www.vildtsundhed.dk
Sygdommen blev først konstateret på Fyn i 2004 og udarter sig ved en kraftig diare, som dyrene kan
leve længe med og dermed sprede smitten til andre dyr over en lang periode. Sygdommen smitter
heldigvis ikke de øvrige hjortevildtarter.
Man kender sygdommen fra Sverige og Frankrig, men årsagen til den er det ikke lykkedes at finde
ud af. Man ved ikke om sygdomsspredningen er relateret til bestandstætheden, men generelt er det
klogt at beskyde sin råvildtbestand, så den ikke bliver for tæt.
Der er tegn på, at sygdommen er ved at sprede sig til Sjælland, hvor 5-6 rådyr er fundet med tegn på
at være ramt af ”den fynske syge”. Der er desuden ubekræftede forlydender om, at den nu også
skulle optræde i Trekantområdet.
Center for Vildtsundhed arbejder på at finde årsagen til sygdommen, og vil meget gerne have syge
rådyr ind til undersøgelse – og helst så friske som overhovedet muligt.
2. Orientering ved formand og sekretær

UB orienterede om sin deltagelse i Oksbøl Kronvildtlaugs generalforsamling. Han havde i august
tillige deltaget i mødet i Kronhjorte.dk.
Den planlagte ekskursion for hjortevildtgrupperne i august var blevet aflyst, fordi der ikke havde
været midler til finansiering af overnatning.
Hjortevildtgruppen havde på indeværende tidspunkt ikke modtaget henvendelser om overtrædelse at
de etiske regler.
Der havde i gruppens område været givet tilladelse til regulering af kronkalve på fem lokaliteter.
Tilladelserne var givet af tre af Skov- og Naturstyrelsens lokal enheder for at imødegå markskader.
ODP orienterede om at den planlagte afskydning i Krondyrreservatet for indeværende jagtsæson
var øget til i alt 243 hinder og kalve hvilket var 50 mere end den foregående sæson. Den planlagte
afskydning var på i alt 342 dyr.
I forbindelse med markskader forvoldt af kronvildt havde SNS Blåvandshuk givet afslag på en
anmodning om udbetaling af erstatning, fordi kronvildtet fodres på ejendommen.
Erstatningsordningen vedrører kun ejendomme beliggende indtil ca. 2 km. fra Oksbøl
Krondyrreservat.
Fredericia kommune havde orienteret om, at der havde været afholdt et møde i jægernes
kommunale fællesråd i Fredericia om en lille bestand af kronvildt (under 10 dyr, undsluppet fra et
hegn for ca. 4 år siden), der stod på Trelde Næs. Skovejerne var repræsenteret ved mødet, men der
deltog ikke repræsentanter for de grønne organisationer. Der havde ikke været en entydig holdning
til en egentlig beskyttelse og bestandsopbygning. De fleste havde været imod på grund af mulige
problemer med skader på skov og markafgrøder, trafikale problemer og stigende priser på jagt
3. Bordet rundt
Ingen særlige bemærkninger.
4. Udsætning af dåvildt i Lindeballe
Gruppen drøftede sin holdning til en ansøgning SNS Trekantområdet havde modtaget om tilladelse
til udsætning af dåvildt i området omkring Lindeballe. Gruppen fandt ikke, at den ønskede
udsætning var problematisk. MR mente dog, at man jf. en endnu ikke publiceret svensk
undersøgelse, måtte være forberedt på et vist fald i råvildtbestanden i området
5. Udpegning af medlemmer til hjortevildtgruppen 2010-2014
UB orienterede om, at Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe, på rådets anbefaling, havde
anmodet de i rådet repræsenterede interesseorganisationer om, at der genudpeges medlemmer til de
regionale hjortevildtgrupper for perioden fra 1. april 2010 til 1. april 2014. Formålet hermed var at
give organisationerne mulighed for at forny repræsentanternes mandater eller at udpege friske
kræfter til grupperne. Organisationerne var samtidig blevet anmodet om genudpegning af
medlemmer til Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe. Fristen for genudpegningerne var sat til
senest den 15. marts 2010.
HBS oplyste, at han trækker sig ud af arbejdet i hjortevildtgruppen.
6. Forårstælling i gruppens område
Gruppen drøftede de praktiske problemer en optælling af kron- og dåvildt byder på, når bestandens
størrelse skal opgøres i en hel region. MR foreslog en optælling den 16. maj, hvor man må
formode, at et stort antal jægere alligevel er i terrænet. Selvom nogle hinder på dette tidspunkt har
forladt rudlerne op til kalvesætning, vil en årlig optælling på denne dato kunne give, om ikke et
præcist tal for bestandens størrelse, så dog en indikation af i hvilken retning og hvor meget
bestanden ændrer sig.

Gruppen besluttede at afvente genudpegningen af medlemmer inden yderligere initiativer angående
optællingen sættes i værk.
7. Offentlige møder
Det blev besluttet at afvente genudpegningen af medlemmer inden der tages stilling til hvordan og i
hvilket omfang gruppen vil tage initiativer til offentlige møder.
8. og 9. Schweissarbejde og offentliggørelse af anskydninger
HBS gav udtryk for stor forståelse for den store og nødvendige indsats schweisshundeførerne gør
ved deres eftersøgninger af trafikskadet og anskudt vildt. Han havde dog oplevet, at et dyr der var
blevet anskudt andetsteds var blevet eftersøgt på hans terræn over flere dage, og en hundefører var
således dukket uanmeldt op i terrænet under en selskabsjagt. Lidt bedre kontakt mellem
hundeførerne og grundejeren kunne derfor være ønskeligt.
I tilfælde af, at eftersøgninger måtte opgives på arealer tilknyttet hjortevildtlaug, foreslog HBS, at
der blev informeret om det på laugets hjemmeside. Det ville være nyttigt for laugets medlemmer at
vide hvor eftersøgningen var opgivet, hvilket dyr det drejede sig om, samt om hvilken skade dyret
formodedes at være tilføjet.
10. Møde med områderepræsentanter og lokale hjortelaug
Det blev besluttet at afvente genudpegningen af medlemmer inden der tages initiativ til afholdelse
af møderne.
11. Eventuelt
Gruppen fandt, at Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe burde udsende formatet for den årlige
afrapportering i bedre tid, således at man på forhånd var opmærksom på hvilke oplysninger, der
skulle registreres eller indhentes.
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