Krondyrgruppe Vestjylland
Referat af andet møde i gruppen - afholdt 25. august 2005 hos Knud Pedersen.
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, Danmarks Naturfredningsforening



Erik Andersen - EA, Dyrenes Beskyttelse



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

Hele gruppen var samlet til mødet.
1. Godkendelse af referatet fra 1. møde.
Referatet godkendt.
2. Siden sidst.
KP: de kontaktpersoner, der omkring det tidligere Ulfborg, skal hjælpe med at samle
afskydningstal ind, er nu på plads:








Råsted – Leif Filsø
Ørnhøj – KP
Grønbjerg – Thorbjörn Lund-Nielsen
Tim/Ulfborg – Peter Maarup
Torsted – Henrik Hansen
Ringkøbing – Finn Bråe Pedersen
Timring/Videbæk – Jens Chr. Kjær

3. Planlægning af efterårets møder.
Det blev besluttet at få ”skudt kronvildtarbejdet i gang” i regionen og få Krondyrgruppe
Vestjylland på ”landkortet”, ved at afholde et indledende stormøde i Holstebro-området.
Foreløbig dato 27/10. Målgruppen til mødet er bred, og det skal efterfølges af tre lokale

møder, hvor det primært er jægerne der skal i tale. Målet med tre lokale møder er, udover at
udbrede kendskabet til gruppens arbejde og ”de jagtetiske regler for kronvildt”, at finde
metoder til at få bedst muligt overblik over afskydningen og bestandene.
4. Nye muligheder for regulering af kronvildt - materiale tidligere fremsendt.
JHJ orienterede om mulighederne for at få en dispensation til at regulere kalve, på
markarealer, hvor kronvildt forvolder skade, og om hvor mange der havde søgt og fået
tilladelse.
5. Aktuelle markskadeproblemer - Alan Lunde.
AL fortalte om nye ”problemområder” ved Simmelkjær, hvor dyrene, der trækker mellem
Feldborg Søndre Plantage og Oustrup Hede, har givet en del problemer i år. Desuden
problemer ved Borbjerg og Nordre Feldborg Plantage. Også problemer i de ”traditionelle”
områder ved Hoverdal og Råsted.
Længere snak om håndteringen af markskadeproblematikken, herunder snak om
aflastningsarealer, mere føde i skoven, en ordning á la urfuglemarkerne på Ulfborg og evt.
brug af braklagte marker til kronvildtmad.
AL undersøger muligheden for at anvende brakarealer og JHJ undersøger skovlovens
muligheder for at ”dyrke mad” og ordningen om aflastningsarealer for gæs og svaner.
6. Kommissorium for Krondyrgruppe Vestjylland.
Der arbejdes på sagen.
7. Eventuelt.
Ingenting.

Jens Henrik Jakobsen

