Kronvildtgruppen 23. november 2006

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

Kronvildtgruppens redegørelse og indstilling på baggrund af rapporter fra arbejdet i
de regionale grupper
De regionale kronvildtgrupper skal årligt rapportere gruppernes aktiviteter til
Vildtforvaltningsrådet. Rapporten skal beskrive status og aktiviteter for de opgaver, som
kronvildtgrupperne er pålagt at løse vedrørende forvaltningen af kronvildt.
De regionale kronvildtgrupper har fem hovedarbejdsopgaver.
1.
2.
3.
4.
5.

At udbrede kendskabet til de etiske regler for kronvildtjagt
At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på de etiske regler for kronvildtjagt
At medvirke til at skabe overblik over krondyrbestandens udvikling og
sammensætning
At medvirke til at skabe overblik over afskydningen
At medvirke til at skabe overblik over de skader, som krondyrene forvolder i
jordbruget

For at ensarte rapporterne er der bedt om besvarelse af nogle spørgsmål, der knytter sig
til hver hovedopgave. Punkt 6 samler de spørgsmål, som ikke knytter sig direkte til de fem
hovedopgaver. Frist for aflevering var den 10. marts 2006.

Vildtforvaltningsrådets kronvildtgruppe
Norbert Ravnsbæk, Danmarks Jægerforbund
Poul Hald Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening (der også i gruppen
repræsenterede Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse og WWF)
Henrik Bertelsen, Dansk Landbrug
Lars Møller Nielsen, Dansk Skovforening
Ulrik Lorenzen, Skov- og Naturstyrelsen
Henrik Lykke Sørensen, Skov- og Naturstyrelsen (Referent)
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Gruppen holdt møde den 16. november 2006, med henblik på at drøfte de regionale
rapporter og gruppens indstilling til Vildtforvaltningsrådet.
Jacob Preil Andersen, der har skrevet specialerapport i biologi om dåvildt deltog i mødet
under drøftelserne af dåvildt.

Generelt om rapporterne
Kronvildtgruppen har modtaget rapporter fra alle grupper (9). Mange rapporter blev ikke
afleveret inden for den fastsatte tidsfrist, og enkelte rapporter har kronvildtgruppen måttet
rykke for mange gange. Den sidste rapport blev afleveret den 11. oktober. Dette er ikke
tilfredsstillende. Målet må være, at kronvildtgruppen kan give Vildtforvaltningsrådet en
redegørelse for det forløbne år inden næste jagtsæson.
Mange regionale kronvildtgrupper har ydet en stor og god indsats, hvilket afspejles i
rapporterne. Kvaliteten af rapporterne og arbejdet i grupperne er imidlertid meget
uhomogen, og ikke alle grupper svarer på de stillede spørgsmål.
Gruppen anerkender, at kronvildtgruppernes opgave er omfattende og i stor udstrækning
baseret på frivilligt arbejde. Vi har også noteret, at nogle grupper har savnet opbakning fra
såvel Danmarks Jægerforbund som Skov- og Naturstyrelsen.
Gruppen anbefaler, at Vildtforvaltningsrådet tilkendegiver sin tilslutning til, at de regionale
grupper afleverer fyldestgørende rapporter til tiden.
Gruppen anbefaler, at Danmarks Jægerforbund, der varetager formandskabet i grupperne,
følger op over for de grupper, som har svært ved at få processen i gang.

1. + 2. De jagtetiske regler
Kronvildtgruppen har noteret sig:
- At, der ikke er behov for en revision af de etiske regler.
- At, der generelt er en positiv holdning til en fælles kronvildtforvaltning.
- At holdningsændringer kræver en vedholdende indsats over en lang periode.
- At, nogle grupper finder det problematisk at håndtere rygter om overtrædelser.
- At nogle grupper finder det problematisk at påtale lovlige forhold, der er i strid med
de etiske regler for jagt på kronvildt.
- At grupperne ønsker mere støtte til markedsføringen fra Vildtforvaltningsrådet,
Danmarks Jægerforbund og Skov- og Naturstyrelsen.
Gruppen finder det vigtigt, at alle parter sender det klare signal, at det er meningen, at de
etiske regler skal overholdes, og at alternativet er lovgivning, hvis ikke man ser en
udvikling i den retning.
Gruppen indstiller, at Vildtforvaltningsrådet tilkendegiver sin opbakning til at rygter om brud
på de etiske regler undersøges, og konstaterede overtrædelser påtales.
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Gruppen anbefaler, at der udarbejdes en ny og fælles informationsfolder med fokus på de
jagtetiske regler og arbejdet i de regionale kronvildtgrupper. Gerne med forord af
Vildtforvaltningsrådets formand.
De biologiske oplysninger bør nedtones og, hvis der er plads i folderen, vil det være
relevant at omtale lovgivningens nye regler for skydestiger og skydetårne samt nævne, at
udfodring med henblik på jagt ikke er tilladt.

3. + 4. Krondyrbestandens udvikling og sammensætning / overblik over afskydning
Kronvildtgruppen har noteret sig:
- At opgørelse af de regionale bestande af kronvildt er meget vanskelig, men at
lokale tællinger kan medvirke til at skabe lokal forankring.
- At grupperne vurderer at kronvildtbestanden de fleste steder er stigende og breder
sig.
- At grupperne vurderer, at der er skæv køns- og aldersfordeling i bestanden med for
få udvoksede hjorte.
Vanskelighederne med at få gennemført troværdige opgørelser af bestanden understreger
behovet for en bedre udbyttestatistik.
Gruppen anbefaler, at der prioriteres ressourcer til en forbedret vildtudbyttestatistik, der
blandt andet kan give oplysninger om kønsfordeling.

5. Markskader
Kronvildtgruppen har noteret sig:
- At, der i visse egne af landet er reelle problemer med markskader forårsaget af
kronvildt.
- At nogle regionale grupper har taget problemerne op og arbejdet seriøst med dem,
andre har ikke.
Gruppen er enige om, at problemerne med markskader skal løses. Primært af hensyn til
de jordbrugere der har problemerne, men også fordi konflikten skygger for en fornuftig
drøftelse af andre aspekter af forvaltningen.
Gruppen finder det vigtigt, at der arbejdes med markskadeproblematikken i de regionale
grupper, selv om man ikke nu og her kan løse konflikterne. Skov- og Naturstyrelsen og
andre store skovejere bør gennem driften af egne arealer søge at mindske problemerne,
hvor det er muligt.
Gruppen finder det vigtigt, at det stigende antal krondyr og hermed øgede konflikter med
jordbruget ikke ender med at gøre dyrene til "hadedyr". Gruppen mener derfor, at også
VFR bør drøfte, hvilke initiativer der er behov for i relation til aflastningsområder,
kronvildtvenlige brakarealer mv.

6. Øvrige emner

3

Forskning og IT-støtte
Kronvildtgruppen har noteret sig:
- At mange regionale grupper savner IT-støtte med henblik på etablering af
hjemmesider om kronvildtforvaltning på nationalt, regionalt og lokalt niveau.
- At målrettet forskning i kronvildt ønskes.
Gruppen anbefaler,
- At, der afsættes penge til etablering af hjemmesider om kronvildtforvaltning på alle
niveauer.
- At, der nedsættes en gruppe der kan definere og prioritere forskning med relevans
for kronvildtforvaltning.
Jagttider
Kronvildtregion Sydsjælland har i forbindelse med jagttidsrevision indstillet, at jagttiden for
hjort flyttes til 1. oktober indenfor det område regionen dækker.
Kronvildtregion Djursland foreslår, at der indføres et forbud i en forsøgsperiode mod
nedlæggelse af spidshjorte – enten landsdækkende eller lokalt på Djursland.
Kronvildtregion Nordjylland foreslår:
Thy – Han Herred: Uændret jagttid på kronvildt – 1. november til 31. januar.
Nordvendsyssel – nord for landevejen Frederikshavn – Hjørring – Løkken: Udvidet jagttid
– 1. november til 31. december.
Øvrige Vendsyssel, øst for Ålborg – Løkkenvejen og syd for Frederikshavn –
Hjørringvejen: Nuværende 14 dags jagt – 1. december til 15. december bibeholdes.
Kalve og hinder fredes i 3 år.
Kronvildtgruppen anbefaler, at der regionale kronvildtgruppers forslag til lokale jagttider
imødekommes.
Arbejdsgruppen er opmærksom på, at jagt på hjorte i september formentlig vil blive drøftet
på det kommende møde i Vildtforvaltningsrådet. Et flertal af personer i gruppen anbefaler,
at den generelle jagttid på kronvildt ikke ændres så længe, der er fremdrift i arbejdet i de
regionale kronvildtgrupper.
Dåvildt
Kronvildtgruppen har noteret sig:
- At enkelte regionale kronvildtgrupper også drøfter dåvildt.
- At strukturen ikke er målrettet forvaltning af dåvildt, da der kun er etableret
regionale gruppe, hvor der forekommer kronvildt.
Gruppen anbefaler:
- At forvaltningen af dåvildt indskrives i kommissoriet for de regionale grupper, og

4

-

At, der på Fyn, Lolland-Falster og på Bornholm etableres regionale grupper, med
det formål at drøfte forvaltningen af dåvildt, hvis der i disse regioner, er ønske om
det.

Kronvildtgruppen har drøftet dåvildt i relation til lokal fredning, udsætning og udslip.
Gruppen anbefaler,
- At ansøgninger om udsætning og spontane udslip af dåvildt drøftes i de regionale
kronvildtgrupper. Hvis der her er enighed om, hvordan en udsætning skal forvaltes
bør Skov- og Naturstyrelsen se velvilligt på en sådan ansøgning.
- At Skov- og Naturstyrelsen gør relevant viden om dåvildts biologi og forvaltning
tilgængelig for de regionale grupper.
- At Skov- og Naturstyrelsen fastlægger fælles retningslinier for styrelsens forvaltning
af dåvildt, og det øvrige hjortevildt, på egne arealer.
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