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Fra Henrik Wad Jørgensen: Årsberetningen til Formændene henholdsvis i Kreds 6. og 7.
Indledning:
Nu kan vi snart mødes igen uden at tænke på Covis-19, der vil blive sat mange nye tiltage i gang, som
mange vil glæde sig til f.eks.
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Adfærd som er modstridende med de jagtetiske regler.

Lokale Hjortevildt formænd:
Jeg blev genvalgt som lokal Hjortevildts formand d. 14. Sep. 2020 for 3 år som jeg var meget glad for og vilje
til at kunne håndtere en gruppe som er meget forskellige, man skal lytte på nogle områder og selv komme
med innovation og samtidig skal tro på at det vil lykkedes for os alle med hjælp fra Danmarks
Jægerforbund.
Nu står vi alle Lokale Hjortevildt Formænd på ”valg” eller en ny bliver ”indsat”, Jeg håber at HB formænd
kreds 6 og dele af kreds 7 stadig pege på mig.
I perioden 2020 til 2022 har det ikke været nemt at arbejde, grundet at der reelt var forfærdeligt ikke at
kunne komme rundt i de mange foreninger som ikke ”havde åbent” grundet Covid-19.

Lokalhjortevildtgruppe kreds 6 og 7 minus Nordsjælland (Regionhovedstaden):
Året der gik 2021/2022 i Det lokale Hjortevildtudvalg sidder vi sammen med landbrug/skovbrug/dyrenes
beskyttelse, samt DOF og Naturstyrelsen, hvor Henrik Jørgensen er sekretær for gruppen.
Forvaltning:
Om kort tid skal jeg igen mødes med vores lokale hjortevildtgruppe den 15. juni 2022, hvor vi skal blive
enige om hvordan vi skal forvalte vores kronvildt og Dåvildt lokalt, som vi har mulighed for, vi skal bla.
håndterer Arealkravet hvis det bliver rullet ud, men gruppen vil gerne sikre at det kun én ting af gangen.
Sam-forvaltning:
For at vi relativt vil kunne finde en anden måde at forvalte i stedet for arealkravet for det store vildt, så
bliver det til sam-forvaltninger, hvor man kan sam-forvalte et område på f.eks 3000 - til 8000 Ha. stort
område, det betyder at der bør være en ”bestyrelse” over gruppen med bestemmelse indenfor området.
Det gælder at man skal kunne sikre at de må skydes et antal Hjorte og samtidig sikre at området har et
antal ældre Hjorte, det er meningen f.eks. at 5% af disse skal være >5 år gamle og stadig levende.
Med lokalt forvaltning kan det betyde at kreds 6 og dele af kreds 7 minus kreds delen af kreds 7 i Nord
Sjælland, da de har sin egen gruppe for lokal bestemmelse af en del af jagttiderne.
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Hjortevildtets tilstand i kreds 6 og 7 minus Nordsjælland

Efter at jeg har gennemgået de kendte områder på Vest- og Sydsjælland hvad der reelt er nedlagt:

Pt. Har jeg endnu ikke modtaget hvad der er afskudt med sikkerhed, men der er områder som har nedlagt
færde, både krondyr og dådyr end tidligere. Biodiversiteten kan også være en nedgang at der er for lidt at
spise.
Der kan være mange grunde til at det vi har set fra efteråret 2021, at mange Krondyr ikke var de steder
hvor de plejer på denne tid.








Der har været mange folk i skovene (grundet covid-19) som har givet især kronvildtet som ikke
kan lide uro.
Tidlig brunst dvs. at de trækker sig tilbage efter 1/10
Der er konstateret at der var mange dyr i store moser, hvor der også er mere fred, men der blev
skudt flere krondyr end tidligere i moserne.
Det er konstateret at der er flere krondyr som vandrer fra Kalundborg mod sommerhusene helt
ned mod Korsør og også syd om Slagelse Kasserne.
Reelt er der flere steder hvor der nu kan ses små rudler af kronvildt nær Faxe.
For hård jagt, måske er der en sam-forvaltning i stedet, - med få jagt dage i stedet?
I øvrigt har vi haft flere krybskytter, især ved de store godser ved store Åmose og der er skudt
både Kronhjorte og Dåhjorte skudt om natten.

Kronvildt nedlagt:
Det vurderes at afskydningen er mindre i 21/2022 end før, dette gælder både Hjorte Hind og Kalve.
Dåvildt nedlagt:
Det vurderes at afskydningen er status Qou i 21/2022 end før, dette gælder både Dåhjorte Då og Kalve.
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Nedlagte Kronhjorte:
Jeg er ked af at skrive at der er flere områder i både kreds 6 og 7, end der findes flere end jeg forestiller mig
af de såkaldte ”brodne kar”. Med brodne kar henvises til ”jægere”, der ukritisk skyder et uforholdsvis stort
antal hjorte på mindre arealer.
Hæmmes disse er forhåbningen, at der skal skabes et bedre klima for samarbejde om hjorteforvaltningen
på tværs af ejendomsskel. Dette er centralt i en konstruktiv forvaltning og en ukritisk afskydning af hjorte
på bare nogle enkelte ejendomme kan ødelægge samarbejdet.
Med uden sikkerhed så er der forholdsvis mange flere Hinder og kalve, hvor der sandsynligvis kun er 20 til
25% Hjorte, og det kan betyde at vi ikke er i mål med de 5% >5 år Hjorte som skal leve.

Møde med Kredsformænd og fra Hovedbestyrelsen:
Efter et par ring og lidt mail, fik jeg en fantastisk god opbagning fra både kredsene og Hovedbestyrelsen, jeg
håber at dette kun var begyndelsen, da jeg også har brug for at foretage linjerne i forhold til DJ som også er
gensidig.
Ny opdatering af Kommissorium for den nationale Hjortevildtgruppe:
Kommissoriet skal være meget konkret, ellers er der ikke fremdrift og heller intet ansvar.
Kattrup gods:
Kattrup Gods vil omlægge driften til mere vild natur, Kattrup Vildnæs, som er 900 Ha stort, vildt
naturområde, hvor der på langt sigt udsætte flere forskellige vilde dyr som Elge, og små vildheste. Der
bliver i efteråret 2022 opsat 2,5 m. højt hegn om de 900 Ha, dvs. at ingen dyr kan hverken hoppe ind eller
ud. Kattrup huser allerede nu en stor fritgående 110 stk. kronvildt. Der vil stadigvæk kunne gå ture i skoven.
Projektet er virkeligt gennemgået af flere af vores specialister nu i Århus.

Med Venlig Hilsen
Henrik Wad Jørgensen/Lokal Hjortevildtformand kreds 6. og kreds 7. minus Nordsjælland (Hovedregionen)
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