
Referat af 6. møde i Kronvildtgruppe Vestjylland 

 

29. marts 2007 
 

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 

 

Der var afbud fra Erik Andersen. 

 

1. Siden sidst  

AL har haft kontakt til Falck for at få data på nedkørte krondyr. Dansk Autohjælp og 
Redningsringen kontaktes, ligesom der tages kontakt til schweisshundeførerne i 
området. Der arbejdes videre på dette.  

AL har også haft kontakt med Flyvertaktisk Kommando vedr. ”pilotprojekt” om 
optælling af kronvildt fra helikopter med infrarødt udstyr. Flyvevåbnet kan måske 
hjælpe, da de skal øve sig i brug af deres nye redningshelikoptere. AL og JE 
arbejder videre på sagen.  

 

2. Evaluering af mødet i Mejdal  

Et flot fremmøde med ca. 300 deltagere og mange flotte trofæer medbragt. Gode 
og interessante indlæg og en god debat. Som tidligere nævnt planlægges der, indtil 
videre, afholdt ét årligt stormøde. Disse forventes også at blive afholdt i Mejdal 
Hallen, dels fordi stedet er kendt af deltagerne, og dels fordi der er fremstillet 
planker til gevirophængning, der passer i hallen. 

 

3. Resultater af spørgeskemaundersøgelserne  

Spørgeskemaundersøgelsen er gjort op. Mange interessante resultater. 
Resultaterne vedhæftet som bilag. 



 

4. Afrapportering til Vildtforvaltningsrådet  

Gennemgang af indholdet til årets afrapportering. JHJ skriver sammen på bidraget 
fra KGV. Rundsendes til gruppens medlemmer til kommentering inden det 
indsendes.   

 

5. Kronvildtgruppens målsætning i 2007  

 Registreringsmetodikken af de nedlagte dyr i ”tælleområderne” gøres ens, så 
tallene er mere direkte sammenlignelige.  

 Øget fokus på ”det gode håndværk”, når man driver kronvildtjagt.  

 KGV vil arbejde på at kunne rådgive jægere og lodsejere om drift af 
vildtmarker og fodring for/af kronvildt.  

 

6. Planlægning af bustur for landmænd  

For at øge dialogen og få gode ideer at arbejde videre med, planlægges en bustur 
for nogle af de landmænd, der ofte har markskader forvoldt af kronvildt.  

 

7. Eventuelt  

KP vil arbejde på at skaffe en ekstra kontaktperson i den østligste del af KGV´s 
område. Der bl.a. en bestand i Dalgas Plantage vest for Viborg. 

Næste møde: mandag d. 13. august. Mødet starter med en markvandring. 

 


