Møde om kronvildt torsdag d. 22.marts 2018
Gludsted jagtcenter Fasterholtvej 15, 7361 Ejstrupholm.
Mødet holdes i samarbejde mellem:
St. Nørlund Hjortelav
Gludsted Hjortelav
St. Hjøllund Plantage
Ikast- Brande Jægerråd
Referat: (36 deltagere)
1. Velkomst
På Ikast-Brande Jægerråds vegne bød Finn Krogh velkommen til det årlige møde om
hjortevildtet.
2. Lokal afgang af kronvildt 2017/2018 samt vurdering af bestanden
(Fordelt på kalve - hinder – spidshjorte – 10-ender osv.)
Gludsted Hjortelav. Nord:
På lavets vegne fortalte Allan Stær, at man i år havde anonymiseret indberetningerne om
nedlagt vildt. Det havde medført markant flere tilbagemeldinger. De 117 indberetninger
fordelte sig på:
33 hinder
17 hinder nedlagt før solopgang
25 kalve
12 kalve var nedlagt før solopgang
4 kalve ved regulering
15 spidshjorte
1 hjort 3-8 ender
10 hjorte større end spidshjort
Ialt en afgang på 117 dyr.
Bestanden vurderes som stigende
Gludsted syd
Sten Kristoffersen fortalte, at man er ved at starte lavet op, og derfor ikke har afskydningstal
endnu. På baggrund af, at afskydningen er stigende, vurderes bestanden også som stigende.
St. Nørlund Hjortelav
Flemming Broe orienterede i første omgang om omådets geografi, der omfatter 29
ejendomme fordelt på 5877 ha
Nedlagt kronvildt i sæsonen 2017-2018
Hjorte
55
Hinder
75
Kalve
36
(I tallene er der 5 trafikdræbte dyr – 3 hjorte (en 8 ender og 2 spidshjorte) og 2 hinder. 4 på
Ikastvej og 1 på Fasterholtvej.
Endvidere 24 dyr, som er bekræftet, men uden kendskab til køn.
Totalt er der nedlagt 190 stykker kronvildt.
St. Hjøllund Plantage
Tage Sørensen startede med at fortælle om områdets mangeårige samarbejde, som fungerer
godt, og som gør, at man nu har en historik, hvor man bedre kan se udviklingen.
Der er i sæsonen nedlagt 111 stk. kronvildt, hvilket er mindre end de senere års afgang på 170
– 180 dyr, hvor man bevidst har søgt at reducere bestanden.
Han fortalte, at flere års fredning af mellemhjorte har medført, at der nu er mange store hjorte
i området.

De 111 krondyr fordeler sig på:
9 store hjorte (større end 10 ender)
8,1%
15 spidshjorte
13,5%
52 hinder
46,8 %
35 kalve
31,6 %
Lavet så gerne at afskydningprocenten ved kalve havde været større, og han gav udtryk for
bekymring over, at man ser flere store rudler med få kalve.
Ikast-Brande Kommune syd for Nørre Snede og Ejstrupholm:
Kalve
11
Hinder
10
Spidshjorte
6
Hjorte over spids
9
Totalt
36
( 1 kalv ved regulering, 3 trafikdræbte 1 kalv og 2 hjorte)
Palsgård- Kongsø Plantage:
6 store hjorte
37 hinder og kalve (3 nedlagt ved dæmringsjagt)
I alt 43 dyr
Finn krogh vurderede på områdets vegne bestanden til at være på ca. 120 dyr, han sagde
endvidere, at man i høj grad manglede kalve.
Kronvildt nedlagt på Naturstyrelsens arealer (Gl. Palsgård Skovdistrikt)
Gludsted
153 stk. heraf 11 hjorte (mellem)
Nørlund
69 stk. heraf 17 hjorte. (7x12)(3x10)(1x8)(1x6)(7xS)
Palsgård
14 stk. heraf 2 hjorte (spids og ulige 10 ender)
Hastrup
1 stk. – ingen hjorte
I alt
237 stk
(lægger man alle tal sammen giver det en afgang på 734 dyr uden Gludsted Syd)
3. Lokal afgang af dåvildt:
Nørlund Hjortelav: 6 stykker fordelt på 3 spidshjorte og 3 dåer.
Gludsted nord: Ingen
St. Hjøllund:
6 stk – heraf 1 hjort til sølvmedalje
Syd for Nr. Snede – Ejstrupholm: 4 stk fordelt på 1 då, 1 spidhjort og 2 trafikdræbte (då +
spidshjort)
Palsgård- Kongsø Plantage: 2 dåer
4. Hvordan fungerer de nye jagttider/generel information/nyt fra Hjortevildtgruppe Midtjylland v/
Hans Schougaard:
Hans takkede for invitationen, og han startede sit indlæg med at give udtryk for, at det var godt
at mødes og snakke sammen, selv om man ikke altid kan være enige.
Herefter gav han en oversigt over beslutningsvejene for hjortevildtet for at understrege, at
jægerne kun er en stemme blandt flere, når der skal træffes beslutninger.
Ministeren er tillagt meget magt, da han kan styre det meste af området via bekendtgørelser
som ikke skal i folketinget. Til at rådgive sig har han Vildtforvaltningsrådet, hvor jægerne har en
ud af 9 stemmer.
Da vildtforvaltningsrådet ikke vil bruge al tid på at diskutere hjortevildt, har man nedsat et
rådgivende organ, den National Hjortevildtgruppe, som igen har 12 regionale
hjortevildtgrupper under sig til at rådgive videre i systemet.

Her er Hans Schougaard formand for Hjortevildtgruppe Midtjylland, hvor han repræsenterer
jægerne (som er tillagt formandsposten) .Han gav udtryk for, at det normalt var sådan, at hvis
man var enige i gruppen om indstillingerne, blev det vedtaget videre i systemet.
Hjortevildtgruppe Midtjylland følger en række veje fra Århus- Randers – Viborg - Ikast – Vejle.
Hans gav udryk for, at man i kredsen har fået et godt samarbejde, hvor jægerne forstår
sammenhængen med bestandstørrelse og afskydning.
Han har ikke alle indberetninger endnu, men tallene er ca. som følger:
Område 1: nord
bestand 5-600 dyr
afskydning
godt 100
Område 2:
bestand 7- 800 dyr
afskydning
150 – 200
Område 3 gludsted
bestand 2300 – 2600 dyr
afskydning
800- 900
Område 4 sydlig (Vejle)
bestand 550 – 600 dyr
afskydning
ca 140
Område 5 syd for Århus
stigende 400 dyr
afskydning
10 -20
Områdets totale bestand blev i 2016 vurderet til 4600 – 5100 dyr.
Herefter kom Hans ind på de nye tiltag, bl.a. dæmringsjagten. Her udtrykte Hans stor
utilfredshed med, at når man sætter forsøg i gang, ved man ikke, hvordan de virker.
Han var harm over, at man ikke i Vildtindberetningsskemaet havde lavet nogle felter, hvor man
kunne krydse af, hvis man fx havde nedlagt hind eller kalv før solopgang.
Systemet giver ikke mulighed for at følge op på, hvordan det er gået – Han sagde at
Jægerforbundet havde forsøgt på det, men ikke var kommet igennem med det.
Dåvildt.
Kredsen er inddelt i 7 områder.
A. Syd for Viborg
75 – 100 dyr
B.
100 – 200 dyr
C. Silkeborg
300- 400 dyr
D. Samsø (egen ordning)
200 – 300 dyr
E. Vejle
200 dyr
F. Vores område
75 – 100 dyr
G. Rørbæk Sø
75 – 100 dyr
Totalt
1025 – 1320 dyr.
Nye jagttider:
Då og kalv
Spidshjort
Dåhjort større end spids

afskydning
afskydning
afskydning
afskydning
afskydning
afskydning
afskydning

16
0-10
100
50
40
0 - 10
0 – 10

16/10 – 31/1
16/10 - 31/1
16/10 – 31/10 samt 1/12 – 15/1

Ikast – Brande har sammen med Herning indstillet andre tider, men Hans forventer, at de
overhales af ovennævnte.
Hans forventede, at de ville træde i kraft 2019/20 evt. et år senere.
Hans Schougaard sluttede med at give udtryk for, at det er en god ide med flere og flere
fællesjagter, og at vi aldrig før har set så mange store hjorte som i år.
Indlægget gav en større debat om regulering af kalve.
Mange var bekymrede for den store nedgang i kalvebestanden, og flere gav udtryk for, at det
var blevet for let at få en reguleringstilladelse uden at det blev kontrolleret, hvilke
afværgeforanstaltninger, man havde fortaget. Man efterlyste kontrolbesøg inden tilladelsen
blev givet, og man efterlyste opfølgning på tilladelserne, ligesom man manglede tal på, hvor
meget der blev reguleret.
Tage Sørensen gav udtryk for, at en mand ikke kan dække så stort et område.
Hans Jensen mente, at afskydningen var blevet helt skæv. Kalvene er ikke i Nørlund Plantage.
Svend Erik Pedersen og Bent Jeppesen sagde, at der er kontrol, og hvis man ikke indberetter,
får man ikke tilladelse nr. 2.
Vagn Pedersen sagde, at tilladelsen giver ret til at regulere en kalv fra i år eller fra året før, så
hvorfor ikke skyde en kalv fra året før i stedet for en kalv fra juni måned.

Undervejs i Hans´indlæg orienterede skovfoged Hans Jensen om ændringer i Naturstyrelsens
opbygning og nedgang i personale.
5. Råvildt.
Hvordan har bestanden det?
St. Hjøllund: dramatisk tilbagegang. (ikke fundet faldvildt)
Gludsted nord: ikke snakket om det, men Allan vurderer, at bestanden er i tilbagegang
Laurids Jonassen:syd for Ejstrupholm er der meget råvildt
Svend Erik Pedersen: vest for Gludsted plantage er der ikke ret meget råvildt
Hans Jensen: helt klart langt, langt mindre råvildt i plantagerne, gælder også i de områder, hvor
der burde være rigeligt foder til dem.
Rasmus Palmelund: i Vejleområdet en rimelig god bestand.
Jacob Larsen, Julianelyst: generel nedgang i råvildtbestanden i de områder, hvor der er meget
større hjortevildt.
Hans Schougaard. Jægerforbundet har fokus på problemet. Vil undersøge, hvad der er galt
6. Regulering og indrapportering af kronvildt i Ikast-Brande Kommune.
Karsten Lund Platz, NST Blåvandhuk
Meldte afbud på grund af sygdom.
7. Gæsteindlæg om landbrugets synsvinkel på kronvildt
v/ Svend Erik Pedersen, som startede med at sige, at kronvildtet er det mest elskede og mest
hadede dyr i vores natur.
Forskellig tilgang til problematikket omkring markskader.
Landmænd, der selv går på jagt har selv styr på det.
De landmænd, der udlejer jagten skælder meget ud over vildtskader. Jagtlejen kan ikke altid
dække det.
Omkring hegning fortalte Svend Erik, at naboen hegnede. I første omgang syntes han, at det var
en dårlig ide, men næste år hegnede han selv., og han kan godt forstå at nogle er utilfredse.
Det er den mest effektive afværgeforanstaltning.
Han synes, det er godt, at landmændene har værktøjet til at gøre noget ved problemerne.
Det er frivilligt at bruge det. Kan man ikke lide det, kan man bruge andre metoder.
Nogle sætter hegn op.
Nogle sætte hvide bånd på, som så fjernes i jagtsæsonen.
Positivt med en time før solopgang. Jo længere jagttid jo større muligheder
Vi har også mulighed for at regulere. Et godt samarbejde med jægerne får det til at fungere.
Generelt: Vi har mulighederne, det er godt
De fleste vil gerne have kronvildt i efteråret, men ikke i foråret.
I mange skove fodres hele vinteren, så man har en stor bestand inde i skoven. Om foråret
fodrer man ikke, så er hjortevildtet ude på markerne.
Omkring alle de hinder, der går uden kalve. ”Jeg tror ikke, at bestanden er stigende”
Ud fra landmændenes synspunkt er de nuværende jagttider rimelige.
Omkring jagttidsforhandlingerne. Vi må både give og tage i de forhandlinger, vi har i
hjortevildtgrupperne. Der er stor forskel på holdningerne i en stor kreds som Midtjylland.
(nogle ønsker mere hjortevildt – andre vil gerne af med det
Spørgsmål om hegning. Er der ingen regler? Kan man bare lave et hegn på 7 km? Er det lovligt
at hegne, så vildt ender på en stærkt trafikeret vej?
Mere forståelse for hegning, hvis der var retningslinjer, der også tilgodeså vildtet.
8. Næste møde
Torsdag d. 28.marts 2019 i Gludsted
9. Eventuelt

Finn afrundede mødet med at takke for indlæg og fremmøde. Opfordrede til at bruge
eksperterne, hvis man havde spørgsmål eller input. Og en tak til Gludsted fordi de vil lægge
lokaler til.

