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Referat af 23. møde i Hjortevildtgruppen Sydjylland
23. september 2013
Til stede:
Ulrik Baunsgaard (UB), formand, Danmarks Jægerforbund
Erling Christensen (EC), Landbrug & Fødevarer
Claus Løth (CL), Danmarks Naturfredningsforening
Benny Ølgod (BØ), Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening
Jørn F. Andersen (JFA) , Friluftsrådet
Ole Daugaard-Petersen (ODP), Sekretariatet, NST Blåvandshuk

Forhindret:
Knud Henrik Hansen (KHH), Dansk Skovforening
Peter Bjerremand, (PBJ), Sekretariatet, NST Trekantsområdet
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst
Orientering/Ulrik Baunsgaard og sekretariatet
Evaluering af hjortevildtgruppernes fælles ekskursion 13.-14. september
Hjortevildtgruppens fremtidige arbejde
Næste møde
Eventuelt

1. Velkomst
UB bød velkommen og rettede en særlig velkomst til Jørn F. Andersen, der er nyt medlem
af Hjortevildtgruppen som repræsentant for Friluftsrådet. Herefter en kort præsentationsrunde, hvorefter gruppen tog fat på den egentlige dagsorden
2. Orientering/Ulrik Baunsgaard og sekretariatet
UB fortalte, at gruppen i forbindelse med indrapporteringen til Vildtforvaltningsrådet om
forløbet af jagtsæsonen 2012 ikke tidligere havde modtaget informationer om så mange
nedlagte krondyr – i alt 1.277. Selv når der korrigeredes for den manglende indrapportering sidste år fra et større hjortevildtlaug var der tale om en stigning.
UB havde i april været gæst ved Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug, som har skarpt fokus på
at opnå en mere ligelig kønsfordeling i afskydningen.
I august deltog UB i Kronhjorte.dk’s generalforsamling. Her var der enighed om, at bestanden ikke måtte vokse sig større på grund af de skader, den forvolder jordbrugserhvervene i området. De medbragte gevirer viste en tydelig vækst i styrke i forhold til de trofæer,
som blev præsenteret ved starten for ca. 10 år siden.
På grund af kort varsel havde UB ikke haft mulighed for at efterkomme invitationen til at
deltage i årsmødet for dåvildtlauget i Lindeballe. Lauget anslog bestanden til at være vokset til 40-50 dyr. UB havde anbefalet, at man startede med at udelukkende at skyde kalve,
når der man skulle i gang med at beskatte bestanden.
ODP orienterede om, at NST Blåvandshuk som led i en intern strukturændring nu også
administrerer ansøgninger om tilladelse til regulering af vildt i de områder, som NST
Vestjylland og NST Midtjylland tidligere tog sig af.
Der havde i perioden 15. juli til 31. august været behandlet 135 ansøgninger om tilladelse til
regulering af kronvildt. Der var givet 114 tilladelser til regulering af kronkalve. ODP vurde-

rede, at stigningen i antallet af ansøgninger i forhold til sidste år både skyldes stigende
problemer med markskader, samt at der blandt landmændene er blevet øget opmærksomhed på muligheden for at få tilladelse til regulering.
UB indskød, at han havde hørt ønsker om, at hjortevildtgruppens medlemmer blev informeret, når der blev givet tilladelse til regulering af kalve, så de var i stand til at svare på
konkrete henvendeler fra offentligheden. ODP svarede, man ved sådanne henvendelser
blot skulle henvise til ham. Så ville man få svar direkte fra den udøvende myndighed uden
indskudte mellemled.
ODP fortalte herefter om et spændende nyt projekt om lokalt samarbejde om forvaltning
af kronvildt, som de lokale interessenter på Fanø er i gang med at få på plads. Ideen er i
hovedtræk, at man har dannet Kronvildtgruppe Fanø, hvis medlemmer planlægger at jage
kronvildt på 2-3 årlige fælles jagter, alt efter behov. Der vil være en fælles parole, hvorefter
de aftalte 38 poster besættes. Gruppens medlemmer jager ikke kronvildt ud over på disse
jagter. Både jagtlejerne i statens plantage og de lokale jagtforeninger deltager i fællesskabet. Der betales et gebyr for at deltage, og beløbet indsættes på en konto sammen med indtægterne for salg af nedlagte krondyr. Beløbet kan anvendes som kompensation for markskader til de landmænd, på hvis jorder Kronvildtgruppen har jagt.
De tilstedeværende medlemmer af hjortevildtgruppen fandt samarbejdsprojektet meget
interessant, og glædede sig til at følge det fremover.
3. Evaluering af hjortevildtgruppernes fælles ekskursion 13.-14. september
2013
Der var enighed om, at det havde været en god ekskursion med relevante emner og i det
hele taget et flot arrangement i naturskønne omgivelser i Grib Skov. Det kunne dog også
have været spændende at høre om forvaltning af hjortevildt på de private arealer, der omgiver den store, statsejede skov.
4. Hjortevildtgruppens fremtidige arbejde
UB’s mandat udløber pr. 1. april 2014, og han agter ikke at søge det forlænget. Danmarks
Jægerforbund besætter formandsposten, og forbundet skal derfor udpege en afløser for
UB. EC fortalte, at han ligeledes agter at trække sig ud af hjortevildtgruppen pr. 1. april i
forbindelse med, at han aftrapper sin indsats i landboforeningen.
BØ havde, på grund af den manglende respons på hans initiativ vedr. registrering af markskader via landbrugets rådgivningscentre, overvejet, om han havde lyst til at fortsætte. EC
lovede at følge op på, at få de indsamlede oplysningerne tilvejebragt.
Herefter drøftede gruppen de overordnede linjer for de temaer, der burdes tages op i det
fremtidige arbejde. Den fremherskende holdning var, at fremtidens største forvaltningsproblem er: for mange krondyr på visse lokaliteter. Gruppen fandt, at det var meget vigtigt
at kunne pege på forvaltningsmæssige tiltag, der er egnede til at bringe kronvildtbestanden
under kontrol i de områder, hvor den nu er blevet for stor, samt til at forebygge, at samme
situation opstår på andre lokaliteter. Sådanne forvaltningsmæssige tiltag kunne være:
a. Generel jagttid på kronkalv 1. september – 31. januar
Flere dyr kan skydes uden for skovene – mindre risiko for at skyder hind væk fra
kalv senere i sæsonen, når kalven allerede er skudt
b. Generel jagttid på kronhjort fra 1. september – 31. december
(dog jagttid på spidshjort i januar for ikke at kriminalisere ”trykfejl”)

Vil øge udbyttet af hinder og kalve fordi jægerne ikke sidder og venter på den hjort
bagest i rudlen, der som regel ikke kommer
c. Jagt på kronvildt fra 1 time før solopgang til evt. 1 time efter solnedgang
Da det fungerer i andre lande, er der ikke noget der taler for, at det ikke skulle virke
i Danmark. Der var enighed om, at hvis den voldsomme vækst i kronvildt bestanden
fortsætter, må gruppen anbefale at denne mulighed tages i anvendelse
d. Forbud med fodring af klovbærende vildt
Når man fodrer hjortevildt i Danmark sker det sjældent ud fra et uselvisk ønske om
at give dyrene en hjælpende hånd. Som regel sker det for at øge antallet af dyr på
ens jagtterræn med henblik på øget jagtudbytte. I andre tilfælde fodres for at øge
antallet af dyr på ens jagtterræn, for at andre ikke skal skyde dem. Men hvis man så
heller ikke selv skyder nok, kan det medføre for tætte bestande af dyr, der uden for
jagt- og fodringssæsonen søger føde på de omkringliggende dyrkede arealer med alvorlige markskader til følge.
5. Næste møde
Næste møde holdes den 22. januar 2014 med mindre der opstår behov for at mødes inden
da.
6. Eventuelt
Ingen indlæg.
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