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Referat af 20. møde i Hjortevildtgruppen Sydjylland
9. januar 2012
Fra hjortevildtgruppen deltog:

Ulrik Baunsgaard (UB), formand, Danmarks Jægerforbund
Erling Christensen (EC), Landbrug & Fødevarer
Claus Løth (CL), Danmarks Naturfredningsforening
Knud Henrik Hansen (KHH), Dansk Skovforening
Hans Fischer-Nielsen (HFN), Friluftsrådet
Benny Ølgod (BØ), Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening
Ole Daugaard-Petersen (ODP), Sekretariatet, NST Blåvandshuk

Forhindret:

Peter Bjerremand, (PBJ), Sekretariatet, NST Trekantsområdet

Fra Kronhjorte.dk deltog under dagsordenens punkt 2:
Arne Andersen
Martin Ingwersen
John Holm Christensen
Kim Jensen
Dagsorden:
1. Orientering/Ulrik Baunsgaard
2. Ønske om særfredning/Kronhjorte.dk
3. Næste møde

1. Orientering/Ulrik Baunsgaard
UB orienterede om sin deltagelse i et møde på NST Trekantsområdet. Mødet
drejede sig om dåvildt udsat i Smidstrup. Der var kommet klager over dyrene
fra haveejere, som var utilfredse de skader dyrene påførte dem. Det var ikke
muligt at skræmme dem væk, da de var tamme. Haveejerne blev opfordret til
at søge om dispensation til at regulere då og kalv, men der var endnu ikke
indkommet en ansøgning fra de berørte haveejere.
UB orienterede videre om, at den nationale hjortevildtgruppe har bedt hjortevildtgruppen Sydjylland om at arrangere en ekskursion for alle hjortevildtgrupperne den 21.-22. september. Programmet ligger ikke fast endnu, men der stiles efter et besøg i Klelund, et indlæg fra Kronhjorte.dk med efterfølgende debat, samt besøg på relevante arealer udenfor det nye hegn.
Hjortevildtgruppen savnede en orientering om de udstedte tilladelser til regulering af kronvildt, så man vidste hvem, der fik lov til at regulere. Da kalvereguleringen var en forsøgsordning fik gruppen tilsendt kopi af de givne tilladelser.
Det ville man gerne have igen. ODP lovede at undersøge mulighederne herfor.
Det skal være en landsdækkende praksis, hvis det skal give mening, fordi hjortevildtgruppernes ansvarsområder ikke er sammenfaldende med Naturstyrelsens vildtforvaltningsområder.

2. Ønske om særfredning (lokal jagttid)/Kronhjorte.dk
Martin Ingwersen indledte med at orientere om udviklingen i Kronhjorte.dk fra
starten i 2001 i Hovborg og Vorbasse området – til i dag, hvor der nu er 209
arealer med ca. 20.000 ha., som er tilmeldt flere frivillige afskydnings- og forvaltningsmodeller. Resultatet er blevet flere ældre og større hjorte samt en
bedre fordeling af afskydning mellem hundyr og handyr.
Kronhjorte.dk har år efter år kunnet trække over 100 deltagere til sine årlige
møder hvor forvaltningen af kronvildtet i området er blevet diskuteret og politikker er blevet vedtaget og implementeret.
På trods af de resultater Kronhjorte.dk har opnået, vurderer hjortelauget, at
succesen ikke kan opretholdes. Årsagen til det er, at der er jægere, som ikke
er med i hjortelauget, og som ikke overholder de jagtetiske regler i området og
heller ikke kan motiveres til at medvirke til forvaltningen af hjortevildtet. Disse
jægere nedlægger alle hjorte, der kommer for, og de er årsag til, at det er
umådeligt svært at holde moralen højt i den frivillige forvaltning af hjortene.
Hvorfor frede attraktive hjorte, når de går over til naboen og bliver nedlagt?
Hjortelaugets konklusion er, at man ikke kan komme videre ad frivillighedens
vej, og at der er brug for en særfredning af hjortene i området, således at moralen og forvaltningen kan blive understøttet af lovgivningen. Helt konkret forslår Kronhjorte.dk, at der i perioden 2013-2015 (3 år) indføres en fredning af
7-8-9-10’ender kronhjorte i Hjortevildtgruppen Sydjyllands delområde 5, hvori
Hovborg–Vorbasse området ligger centralt placeret.
UB fortalte, at Hjortevildtgruppen Sydjylland i sin årlige afrapportering til den
Nationale Hjortevildtgruppe bl.a. kan meddele ønsker om ændring af lokale
jagttider for kron- og dåvildt.
Afrapporteringen, inkl. evt. ønsker om lokal jagttid, skal være indsendt senest
den 31/3 2012.
En forudsætning for at Hjortevildtgruppen Sydjylland vil fremlægge ovennævnte ønske om lokal jagttid for den Nationale Hjortevildtgruppe er, at der er lokal
opbakning til forslaget.
Kronhjorte.dk bør derfor tage initiativ til afholdelse af et lokalt, offentligt høringsmøde, hvor forslaget fremlægges, begrundes og debatteres. På baggrund
af tilkendegivelserne på mødet vil Hjortevildtgruppen Sydjylland efterfølgende
beslutte om ønsket om særfredning skal forelægges den Nationale Hjortevildtgruppe.
Da tiden er knap blev det efterfølgende besluttet, at Kronhjorte.dk afholder et
høringsmøde på Hovborg Kro. Det er efterfølgende oplyst, at mødet afholdes
den 7. marts. Information om mødet vil finde sted via Jydske Vestkysten. Direkte information om mødet vil tilgå repræsentanter for landbruget, skovbruget, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbunds
lokalafdelinger, jagtlejere, jagtudlejere, jagtkonsortier mv.

3. Næste møde
Onsdag den 21. marts 2012 kl. 19.30

Ole Daugaard-Petersen
referent

