Krondyrgruppe Vestjylland
Referat af første møde i gruppen - afholdt 7. april 2005.
Gruppens medlemmer:
•

Formand Knud Pedersen - KP, Danmarks Jægerforbund

•

Alan Lunde - AL, Dansk Landbrug/Familielandbruget

•

Mogens Reindorf Brandt - MRB, Dansk Skovforening

•

Børge Bang Nielsen - BBN, fælles for land- og skovbrug

•

Jens Eskildsen - JE, Damnarks Naturfredningsforening

•

Erik Andersen - EA, Dyrenes Beskyttelse

•

Jens Henrik Jakobsen - JHJ, vildtkonsulent, Klosterhedens Statsskovdistrikt (KL),
sekretariat

Hele gruppen var samlet til mødet.

1. Præsentation af gruppens medlemmer (JHJ)
Alle deltagerne fortalte om deres baggrund for at være medlem af gruppen.
2. Udvalgets kommisorium (MRB)
MRB foreslog at gruppen udarbejdede et kommissorium, der udstak retningslinierne for
gruppens videre arbejde. Det er vigtigt at kommisoriet tilpasses forholdene i Vestjylland.
Forslag/ideer til næste møde i gruppen.
3. Status for kronvildtbestandens størrelse og udbredelse (tælling og skudstatistik),
og om dette er passende (MRB)
En vigtig del af arbejdet i gruppen er at få et overblik over de lokale bestande, og få registeret
de nedlagte dyr i området. De lokale jagtforeningers kontakt til jægerne er en vigtig brik i dette
spil. KL har inviteret alle jagtforeninger i skovlovskredsen (distriktets tilsynsområde) til et
møde 27. april. Her vil KP fortælle om gruppens arbejde og ønsker. Ligeledes vil KP orientere
distriktets Jægerforum på et møde 12. april.
KL har, i samarbejde med lokale jagtforeninger, gennem de seneste år indsamlet
afskydningstallene for området omkring Klosterheden Plantage. Noget lignende har Feldborg
Statsskovdistrikt gjort for de plantager de administrerer. Lignende ordninger skulle gerne
brede sig til hele området, så vi kan få pålidelige tal for alle bestandene.

Der var enighed om at en skudstatistik i forbindelse med kronvildtjagt, vil være næsten
umuligt at skaffe et realistisk billede af - selvom det vil være interessant at vide noget mere
om emnet.
4. Status for kronvildtets skader både inden for land- og skovbrug (MRB)
Også en vigtig del af gruppens arbejde. Ved fælles hjælp forsøges at få skabt et overblik over
problemer indenfor Kronvildtgruppe Vestjyllands område.
AL udarbejder et forslag til det videre arbejde.
KL vil afholde et møde med naboer til de tidligere Ulborg-arealer.
5. Hvorledes formidles en jagtetik? (MRB)
Længere snak om emnet. Etikken er ikke i top alle steder, hvor der drives kronvildtjagt.
Anskydningsproblematikken, for bl.a. gæs og ræve, har vist at holdningsbearbejdning kan
”flytte” jægerne. Det må også kunne lade sig gøre med problematikkerne omkring jagt på
kronvildt.
6. Lægges der for megen vægt på trofæjagt? (MRB)
Mange paralleller til punkt 5. Stor ”hornfixering” blandt mange jægere. Visse steder, hvor
bestanden er tæt, kan en næsten ensidig afskydning af handyr give problemer at få skudt et
tilstrækkeligt antal hundyr. Her må jægerne leve op til ansvaret som en af de vigtigste brikker i
forvaltningen af en given kronvildtbestand. MRB opfordrede til at den gode jagtoplevelse ved
at nedlægge en hind eller kalv med et godt skud (”det gode jægerhåndværk”), var vigtig at
formidle.
7. Er der behov for offentlige møder? (JHJ)
Krondyrgruppen har behov for at komme i dialog med jægerne, da det primært er her, der
skal ske en ændring, i nogle jægeres opfattelse af kronvildtforvaltning og -jagt. Der var
enighed om at offentligte kronvildtmøder er et godt redskab. Der var også enighed om at ét
stort møde ikke vil være optimalt, dels fordi der forventes at komme mange til mødet og dels
fordi problemstillingerne er forskellige i det område Kronvildtgruppe Vestjylland skal dække.
Der planlægges afholdt tre møder i området i løbet af efteråret 2005 – ét i nord hvor det er
bestanden i og omkring Klosterheden der skal snakkes om, ét i syd, hvor det er bestanden i
og i en stor cirkel omkring de tidligere Ulborg-arealer, og ét i øst, hvor det er bestanden i og
omkring Feldborg-arealerne i Krondyrgruppe Vestjyllands område.
8. Kommende møder i gruppen (JHJ)
Næste møde er planlagt til torsdag d. 25. august d.å. kl. 19. Forslag til dagsorden sendes til
JHJ, der udsender mødeindkaldelse med dagsorden inden mødet.
9. Eventuelt
Ingenting.

Jens Henrik Jakobsen

