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Referat af 21. møde i Hjortevildtgruppen Sydjylland
28. august 2012
Fra hjortevildtgruppen deltog:

Ulrik Baunsgaard (UB), formand, Danmarks Jægerforbund
Erling Christensen (EC), Landbrug & Fødevarer
Claus Løth (CL), Danmarks Naturfredningsforening
Benny Ølgod (BØ), Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening
Ole Daugaard-Petersen (ODP), Sekretariatet, NST Blåvandshuk

Forhindret:

Knud Henrik Hansen (KHH), Dansk Skovforening
Hans Fischer-Nielsen (HFN), Friluftsrådet
Peter Bjerremand, (PBJ), Sekretariatet, NST Trekantsområdet
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Orientering/Ulrik Baunsgaard og sekretariatet
Indkommet forslag vedr. etiske regler fra kronhjorte.dk
Klage over dåvildt ved Smidstrup
Ekskursionen for hjortevildtgrupperne 21.-22. september
Eventuelt

1. Orientering/Ulrik Baunsgaard og sekretariatet
UB orienterede om sin deltagelse i generalforsamlingen i det gendannede
Kronhjorte.dk den 14. august. Der er ved indgangen til jagtsæsonen tilmeldt
ca. 4.ooo ha. hvor man frivilligt freder kronhjorte med 8, 9 og 10 sprosser i
perioden frem til 30/8 2013.
UB havde også deltaget i Oksbøl & Omegns Kronvildtlaugs årsmøde. Det havde
været et positivt møde. Særlig dåvildtet havde fyldt meget i debatten. Der åbnes i den kommende jagtsæson op for en begrænset afskydning af kalve og
dåer.
ODP orienterede om, at der i perioden fra 14. juli til 28. august på landsplan
var ustedt 110 tilladelser til regulering af kronkalve. I NST Blåvandshuks ansvarsområde var der udstedt 15 tilladelser. Det var hans vurdering, at antallet
af henvendelser om markskader forvoldt af kronvildt var stigende.
CL vurderede også at kronvildtbestanden var stigende og berettede om, at der
i sommer har stået hjorte i skovarealer ved Esbjerg, hvor der i mange år ikke
har stået kronvildt.
BØ supplerede med at orientere om, at han, som aftalt i hjortevildtgruppen,
for at skabe et overblik over vildtskader forsaget af kronvildt som aftalt i Hjortevildtgruppen Sydjylland har henvendt sig til Jysk landbrugsrådgivning med et
forslag der synliggør skaderne på ejendoms niveau. Forslaget går ud på at
man inddeler ejendommene i 4 grupper alt efter hvor hårdt de er belastet af
kronvildt.

a. Blå farve intet kronvildt
b. Grøn mindre skader op til 10.000.kr.
c. Gul væsentlige skader fra 10 til 25.000.kr
d. Rød store skader over 25.000. kr.( her vil man med konsulentens hjælp
komme så tæt på skadens omfang som muligt)
Efterfølgende skal der dannes et overblik ved at der udfærdiges oversigtskort
over skadernes omfang med farvekoder og lokalitet.
Jysk Landbrugsrådgivning har tilkendegivet at de vil gennemføre en sådan undersøgelse blandt deres 3500 medlemmer. Forløbet vil blive, at når landmanden henover efteråret 2012 og foråret 2013 søger enkeltbetalingsordningen
under EU, samt udarbejdelse af mark og gødningsplaner, vil han blive stillet
ovenstående spørgsmål af konsulenten.
Resultatet med konklusioner og kortmateriale vil tilgå Hjortevildtgruppe Sydjylland.
2. Indkommet forslag vedr. etiske regler fra kronhjorte.dk
Hjortevildtgruppen var blevet informeret om en annonce om hjortejagt til leje
på vilkår som, hvis de blev ført ud i livet, ikke var i overensstemmelse med de
etiske regler for kronvildtjagt.
Da Kronhjorte.dk er i positiv dialog med de involverede, og da der kun er tale
om en annonce og ikke om en konkret overtrædelse af de etiske regler konkluderede hjortevildtgruppen, at man ikke vil foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt.
3. Klage over dåvildt ved Smidstrup
UB orienterede om de klager der har været over dåvildtet, som gør skade i
haver, og som er umulige at jage bort. Det er den efterhånden velkendte problemstilling, at de udsatte dådyr er for tamme og derfor ikke til at jage væk på
grund af deres manglende naturlige skyhed overfor mennesker.
Hvor sådanne dådyr forårsager væsentlig skade, og hvor Naturstyrelsen skønner, at der ikke er andre tilfredsstillende løsning på problemet, kan der opnås
tilladelse til regulering.
4. Ekskursionen for hjortevildtgrupperne den 21.-22. september
Gruppen drøftede og finpudsede programmet.
Det aftaltes, at UB inviterer 2 repræsentanter for Kronhjorte.dk samt 3 repræsentanter for Klelund til at deltage i middagen fredag aften.
Det aftaltes desuden, at UB og BØ arrangerer besøgene lørdag formiddag på
to forskellige terræner; et tæt på dyrehaven og et længere borte.
5. Eventuelt
Ingen indlæg.

Ole Daugaard-Petersen
referent

