Klovvildtmøde 2018 på Vonge Kro onsdag den 14. marts
Referat:
Ca 80 deltagere
1. Velkomst.
Jens Peter Lübker bød velkommen med praktiske oplysninger om aftenen, bl.a. at mødet traditionelt
holdes den anden onsdag i marts.
Jens Peter viste et kort over området som er opmålt til 16.111 ha. Grænserne følger i det store og hele
følgende veje: A-13 mod øst (samt Nedergård Skov øst for A-13), Motorvejen mod syd til Give,
Givevejen til St. Thorlund og herfra til Nr. Snede.
Mailadresselisten blev ligeledes sendt rundt, hvis der var ændringer eller tilføjelser til listen.
2. Referat sidste møde.
Ingen bemærkninger. Tak til Bent
3. Bevægelsesjagt den 27. jan.
Lavet som et forsøg på, hvad der sker, når alle er på jagt på samme tid. Meningen var, at alle blev på
deres eget.
Jens Peter vidste ikke, hvor mange der var på jagt, men efter hans opfattelse var området godt dækket
ind. Efter det oplyste blev der nedlagt: 4 rådyr samt 4 krondyr. (måske mere råvildt)
(En hind ved Hammer Mølle, en smalhind ved I/S, en kalv ved Arne Madsen og en kalv ved Trekløver)
Jens Peter beklagede meget et uheld ved Rune Østergaard Pedersen, hvor der blev nedlagt et rådyr
med brækket ben samt begyndende snabelsko på det andet forben. Jens Peter havde opfordret til, at
det blev skudt.
Observationer denne dag:
Set ca. 45 stk. Krondyr:
16 stk ved( Arne Madsen)
10 stk. ved Sønderhede
Karsten ( Trekløver ) 5 dyr: 3 kalve 2 hinder
3 stk. ved Tinnet Vestergård
3 hjorte ved Morten Jensen ( Ole Krusborg)
20-25 stk. Ved Lindet Krat I/S
12-15 stk. ved Hammer Mølle
Poul. En hind og 2 kalve ved Tinnet Krat
10 stk ved Tinnet Krat om torsdagen (ikke samme sammensætning som lørdag)
Endelig blev der set to Sika
Jens Peter rettede en tak til Mogens ”fordi vi måtte være deroppe”

Skal vi prøve igen? Ja – lørdag d. 26. januar 2019

4. Bestandopgørelse, observationer.
16.maj: 16 hjorte ude på Nørtofts
Thorlundvej 27.: 3 hinder – en kalv samt 2 hjorte
1.sep: 15 stk. på Møllevej
16. sep. : 2 hjorte ved Skovsbøl
Ploustrup: mange krondyr
1.okt. Ingen tilbagemeldinger
27.jan. er nævnt ovenfor
Jens Peter konkluderede, at der var ca. 65 krondyr i området ud over de ca. 100 dyr, der var i
Nedergård Skov.
Dåvildt: Skjødt: Set 14-15 forskellige i løbet af efteråret ved Søhale-Hærvejens udmunding i A 13.
(Aksel Storgårds tidligere ejendom)
Krejbjerg: ca. 10 stk.
Preben Ludvigsen, Grættrup ca. 10 stk.
Nedergård Plantage: 30 – 40 stk
Enkelte observationer syd for Rørbæk Sø – måske 10 -12 stk. i alt.
Sika: ca. 30 dyr i Nedergård Skov
Syd for søen: 5- 6 stk. (der blev nævnt 3 hjorte og 2 hinder (Palle) samt en 8 ender
Råvildt: Nedgang i bestanden – men ikke set syge dyr i år.
Muflon: 2 stk i Nedergård Skov
Vildsvin. Ingen observationer
Muntjac: Nedlagt en på Ballesbækgård, og desuden er der set en uden for området ved Jens Peter
Lund.

5. Årets afgang.
Kronvildt. Kalve
Hinder
Spidshjorte
6 ender
8 ender
U. 10 ender
10 ender
U 12 ender
12 ender
U 14 ender
14 ender
U 16 ender
??? hjorte

21 stk.
13 stk
8 stk
1 stk
2 stk
1 stk
6 stk
2 stk
3 stk
1 stk
1 stk
1 stk
4 stk (Rørbæk +3 kørt ned)

I alt

64 stk heraf 22 hjorte større end spidshjort

Dåvildt. Totalt : 1 dåhjort – 1 spidshjort og 3 dåer ( hjort og 1 då trafik 1 då faldvildt)
Sika.

En ulige 8 ender i Risager

Råvildt. Ikke gjort op
Vildsvin.

ingen

Muflon. Ingen
Muntjac.

1

6. Kronvildt nedlagt på Gl. Palsgård Distrikt.
Gludsted:
153 stk. heraf 11 hjorte (mellem)
Nørlund
69 stk. heraf 17 hjorte. Ingen gamle, men 4 u. 12 endere, 5 spids og 2
politianmeldte.
Palsgård:
14 stk. heraf 2 hjorte
Hastrup
1 stk. ingen hjort.
I alt

237 stk

7. Status kronvildtforvaltning.
Nye regler gældende fra 1.juli 2018 (næste sæson)
- Driv- og bevægelsesjagt på kronvildt forbydes i perioden 1/9 til 15/10 (brunsten)
- Driv- og bevægelsesjagt på kronvildt forbydes i perioden 1/2 – 29/2
- Fodring af kronvildt med kraftfoder og valset korn forbydes helt
- Fodring af kronvildt må ikke ske nærmere end 130 meter på nærmeste stige/tårn
- Fodring af kronvildt må ikke ske nærmere end 130 meter på nærmeste skel – dette gælder dog alene
arealer, hvor jagtretten er overdraget til andre (udlejet)
Jagttider i Hjortevildtgruppe Midtjyllands område:
Kronhjort større end spidshjort: Kronhjort med mindst 5 sprosser på min. 2 cm på den ene
stang. Jagttid: 16. sep. til 30. sep. samt 16. okt. til 31. december.
Øvrige kronhjorte større end spidshjort: ingen jagttid
Kronspidshjort: 1.sep. til 31. jan.
Kronhind: Jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang 16.okt. til 31. jan.
Kronkalv. Jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang fra 1.sep. til 31. jan.
Her opstod der en diskussion om, hvorfor vi ikke havde jagttid på kalv i februar. Svaret var at indstillingen
gik ud over ministerens generelle jagttider, idet man ønskede, at tryk- og drivjagt på kalv skulle være
forbudt i februar.
Desuden blev der spurgt til, hvor meget kronvildt, der var nedlagt før solopgang: Forsamlingen kom frem til,
at det var 2 hinder og 3 kalve. Der blev her udtrykt undren over, at man laver regler, hvor man ikke kan
indberette resultet ved vildtindberetningen.
8. Næste møde: onsdag den 13.marts 2019 kl. 19.00 på Vonge Kro
9. Evt.
Ulv: Set i området ca. 1 uge før aftenens møde. Også flere eksempler på en anderledes opførsel hos
kronvildtet i denne periode. Da der senere er set ulv i Palsgård og Nørlund formodes det, at ulven er
trukket nordpå.

Spørgsmål: Er der skudt større hjorte, end der plejer?
I området kunne man ikke konstatere om sprossefredningen havde nogen effekt. Ved diskussionen var
der forskellig opfattelse. Fx fortalte Tage Sørensen om deres erfaring fra Hjøllund området, at de
lavede en frivillig ordning for 12 – 13 år siden, hvor man lod alle hjorte under 10 ender gå. I dag skydes
der stor hjorte, og man skønner, at der er flere end 150 hjorte fra 10 ender op op i området (5000 ha)
Diskussion af jagttider på dåvildt.
Jens Peter mente, at man skulle frede dåvildtet i området.
I Ikast- Brande Kommune er indstillingen, at man følger Herning og andre vestjyske kommuner med et
ønske om jagttid på då – dåkalv og spidshjort i december måed og på større hjort med 14 dage i
januar.
Fra Vejle Jægerråd fortalte Kenneth Søbye, at der var spredte bestande i kommunen, og at man ikke
gik ind for en fredning.
Martin Kjær gav udtryk for, at det var en dårlig ide med jagttid på hjort i januar, da de her begynder at
samle sig i små flokke.
Mårhund: Mogens Lindbjerg havde uddelt en artikel fra Horsens Folkeblad, og han fortalte, at
mårhunden nu findes over det hele. Opfordrede til, at man kigger efter dem nu, hvor de går i grav. Se
efter hår ved indgangen; mårhundes hår er sort i spidserne.
Brug også viildtkamera ved fodertønnen for at se, om der er mårhund.Mogens kan kontaktes på
28403109, hvis man ønsker hjælp til regulering.
Med jæger hilsen
Jens Peter Lübker

