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Referat af møde i hjortevildtgruppe Sydjylland 

31/1 2017 kl. 14 – 17 på naturcenter Kirstinelyst 

Tilstede: Erling Christensen (Landbrug & Fødevarer), Benny Ølgod (Dansk 

Skovforening/Landbrug & Fødevarer), Knud Henrik Hansen (Dansk 

Skovforening), Jørn F. Andersen (Friluftsrådet), Jens Venø Kjellerup 

(Danmarks Jægerforbund), Karsten Lund-Platz (NST-Blåvandshuk) 

Afbud: Claus Løth (Danmarks Naturfredningsforening), Claus Simonsen 

(NST-Trekantsområdet) 

Referent: Karsten Lund-Platz 

Dagsorden: 

1) Bestilling fra ministeren ang. regionale jagttider 

2) Orientering om Forsvarets kronvildtforvaltning på Oksbøl Skyde- 

øvelsesterræn. 

 

1) Gruppen drøftede processen forud for ministerens bestilling til 

gruppen. Gruppen undrede sig over at ministeren valgte at gå 

udenom Vildtforvaltningsrådets indstilling, og fandt processen 

bekymrende for fremtidens politiske beslutninger omkring jagt- og 

vildtforvaltning. 

Gruppen diskturede rammerne for bestillingen og blev enige om at 

gruppens medlemmer skulle have tid til at snakke med deres 

bagland før næste møde, som blev fastsat til d. 2. marts 2017 kl. 16. 

 

2) Naturstyrelsen gav en kort redegørelse for situationen i sæson 

2016-17, hvor der er skudt ca. 25 krondyr på Forsvarets arealer. 

Disse dyr er nedlagt på Forsvarets Interforce jagt i januar, samt af 

jagtlejere hos Naturstyrersen. Jagtlejerne har fået adgang ca. 350 

ha. af Forsvarets terræn vest for Vrøgum plantage, som 

kompensation for en uheldig optræden af Forsvaret i forbindelse 

med en jagt i Vrøgum plantage. Samlet set er der nedlagt ca. 325 

dyr på de ca. 16.000 ha. i det tidligere Oksbøl Krondyrreservat, som 

består af ca. 6.000 ha skyde- og øvelsesterræn og ca. 10.000 ha. 

statsskov. Til sammenligning blev der i det tidligere Oksbøl 

Krondyrreservat samt tilstødende private landbrugsarealer optalt 

1785 krondyr (før kalvesætning) på den årlige krondyrtælling primo 

maj 2016. Hjortevildtgruppen Sydjylland opfordrer endnu en gang 

til samarbejde mellem Forsvaret og Naturstyrelsen omkring en 

fælles forvaltning af kronvildtet i det tidligere Oksbøl 

Krondyrreservat. 

 


