
6. møde i Jægerforum, 21. februar 2006, Oxbøl Statsskovdistrikt 
Referat 
 
Til stede var: 
Danmarks Jægerforbund: 
Hans Jørgen Dahl (HJD), Ejgil Eybye (EE), Tage Bjerg (TB), Peter Schmidt Nielsen (PSN), 
Gunnar Malmkjær (GM), Bjarne Christensen (BC) Martin Singers (MS) Steffan Juister (SJ) 
 
Dansk Land- og Strandjagt: 
Svend Poulsen (SP) 
 
Skov- og Naturstyrelsen: 
Ulrik Lorenzen (ULO), Jørgen Andersen (JA), Ole Daugaard-Petersen (ODP) 
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1. Skovdistriktets repræsentationsjagter v/Ole Daugaard-Petersen 
2. Status for arbejdet i Kronvildtgruppen Sydjylland v/Gunnar Malmkjær 
3. Skovdistriktets trofæaften 2006 v/Jørgen Andersen 
4. Oprettelse af kronvildtlaug for Blåvandshuk Kommune v/Ulrik Lorenzen 
5. Oksbøl Krondyrreservat – afskydning 2005/06 v/Ole Daugaard-Petersen 
6. Rævejagt/regulering på distriktets arealer v/Jørgen Andersen 
7. Distriktets udbud af jagt v/Gunnar Malmkjær 
8. Eventuelt 
9. Næste møde 
 
1. Skovdistriktets repræsentationsjagter 
Der havde været afholdt i alt 6 hagljagter. De 2 første som sædvanligt forbeholdt de nye 
jægere, der havde bestået jagtprøven i Oxbøl distrikts vildtforvaltningsområde.  
 
Til de resterende 4 hagljagter havde samtlige jagtforeninger i skovdistriktets område fået 
tilsendt en eller flere invitationer. Der var i alt udsendt 74 invitationer. Desværre havde der 
været flere tilfælde, hvor foreninger enten ikke havde svaret på invitationen eller ikke 
havde meldt afbud, således at de pågældende pladser ikke var blevet udnyttet. 
 
Distriktets repræsentationsjagter på kronvildt var blevet lagt om fra tidligere 4 drivjagter til 
nu 2 bevægelsesjagter. Baggrunden er blandt andet det væsentlige fald i antallet af 
anskydninger, der opnås ved bevægelsesjagterne. Det større antal jægere, der har 
mulighed for at deltage i bevægelsesjagterne, havde distriktet benyttet til at invitere 23 
repræsentanter for jagtforeningerne. 
 
Fra Jægerforbundets side blev det lovet at være behjælpelige med at forsyne distriktet 
med opdaterede adresser på jagtforeningernes formænd, så invitationerne havner de 
rigtige steder. 
Skovdistriktet lovede HJD at forsøge at udsende invitationerne i så god tid som muligt, 
samt MS at forsøge at invitere foreningerne med på forskellige jagter. 
 
2. Status for arbejdet i Kronvildtgruppen Sydjylland 
GM fortalte at det gik stille og roligt, jægerne forstod ikke helt de nye jagtetiske regler for 
kronvildt – det skulle have sin tid. Henviste til Oxbøl distrikts hjemmeside, hvor man kan 
finde information om Kronvildtgruppen. Der er arrangeret trofæaftener 28/2 i Stausø, 1/3 i 



Varde og 10/8 i Hovborg. Herefter præsenterede GM folderen om dansk 
kronvildtforvaltning, som er udarbejdet af Danmarks Jægerforbund. Der arbejdes på at 
arrangere optælling af forårsbestanden i regionen og der indsamles oplysninger om 
nedlagt kronvildt. 
 
ULO kommenterede herefter folderen, som han fandt mangelfuld, hvilket processen 
omkring dens tilblivelse også havde været. Der manglede således inddragelse af de andre 
organisationer, som er med i kronvildtgrupperne. Det gav et uheldigt signal om, at jægerne 
har patent på at forvalte kronvildtet. Det var ligeledes meget uheldigt, at de jagtetiske 
regler for kronvildt kun blev bragt i uddrag, mens der var brugt plads på oplysning om 
kronvildtets skulderhøjde, vægt mv., oplysninger, som man må formode jægerne er 
bekendt med, og som indikerer, at der ikke har været tilstrækkelig fokus på hvem 
målgruppen for folderen egentlig er. 
 
SJ syntes, der var for lidt power i folderen. 
 
Herefter kom ULO ind på fællesmødet for kronvildtgrupperne på Kalø den 3. februar, og 
han bad GM om at uddybe de bemærkninger, han havde fremsat om Skov- og 
Naturstyrelsens negative indsats i forbindelse med kronvildtgruppens opstart. ULO syntes i 
øvrigt ikke, at gruppens arbejde indtil nu havde været præget af dynamik. 
 
Angående bemærkningerne om Skov- og Naturstyrelsen beklagede GM, at han havde 
formuleret sig forkert. Han bemærkede, at de var længere fremme med arbejde på Lindet 
og Klosterheden. Hertil svarede ULO, at GM skulle måles på resultaterne i hans egen 
kronvildtgruppe og ikke i forhold til de andre. 
 
På HJD’s spørgsmål om hvorvidt man kan indberette om kronvildt over internettet blev det 
oplyst, at et sådant system er i støbeskeen. 
 
ULO fortalte, at ideen med at indsamle oplysninger om nedlagt kronvildt stammer fra en 
arbejdsgruppe nedsat af Vildtforvaltningsrådet. Viden om hvad der skydes, er et vigtigt 
redskab i samarbejdet om forvaltningen af en fælles bestand af kronvildt. 
 
MS understregede, at hvis der skal være opbakning til optælling af kronvildt, må 
tællingerne ikke kunne opfattes som noget, der kan skade jægerne. Hvis man vil have 
mere kronvildt, skal man skåne hinderne. 
 
TB fortalte om samarbejdet ved de fælles forårstællinger samt om registrering af de 
nedlagte dyr ved Klosterheden og Ulfborg.  
 
3. Skovdistriktets trofæaften 2006 
JA fortalte, at trofæaftenen afholdes den 21. marts på Henne Kro. Tanken er at vise 
trofæer frem fra sidste jagtsæson. Der vil blive udstillet trofæer skudt på skovdistriktet og 
forhåbentlig vil mange kronvildtjægere på egnen også tage deres trofæer med. Har man 
fundet interessante kastestænger, er man også meget velkommen til at medbringe dem. 
 



Herefter drøftedes mulighederne for at koordinere trofæaftenerne i området og der var 
enighed om, at et samarbejde herom bestemt var en mulighed, der burde arbejdes hen 
imod. 
 
 4. Oprettelse af kronvildtlaug forn Blåvandshuk Kommune 
ULO orienterede om distriktets tanker om dannelse af et kronvildtlaug med kerneområdet 
omkring Oksbøl Krondyrreservat. Spørgsmålet var, hvordan man kommer i gang med et 
sådant samarbejde. Her er åbenhed og dialog nogle af nøgleordene. Kronvildtgruppens to 
lokale kontaktpersoner, som tillige er medlemmer af Jægerforum, BC og PSN, kan spille 
en central rolle som formidlere af ideen om dannelse af et kronvildtlaug i området. 
 
5. Oksbøl Krondyrreservat – afskydningen 2005/06 
ODP orienterede om, at den samlede afskydning havde været 325 dyr fordelt på 65 hjorte 
(20%), 139 hinder (43%) og 121 kalve (37%). 
 
Afskydningen svarede til 1 krondyr pr. 50 ha og 1 hjort pr. 250 ha. 
 
Kalvevægtene var stigende hvilket indikerer, at bestandsudviklingen er under kontrol. 
 
Det blev oplyst, at Krondyrreservatet ikke er oprettet for jagttegnsmidler, men består i et 
samarbejde mellem Oksbøllejren og Oxbøl Statsskovdistrikt, hvor jagten på kronvildt er 
koordineret og underlagt en række restriktioner. 
 
6. Rævejagt/regulering på distriktets arealer 
JA fortalte om de 6 kunstgrave, der er blevet anlagt på Tipperne. Yderligere 2 kunstgrave 
vil blive etableret på Poldene. En af distriktets medarbejdere, Jens Dyrvig, står for tilsyn af 
gravene og vil fremover i stigende grad inddrage de lokale jægere, når gravene skal tilses. 
 
Tipperne er nu stærkt afgræsset med ringe dækning til følge. Reguleringen vil derfor ske, 
så den lille bestand af råvildt i området bliver forstyrret mindst muligt. 
 
Det er planen, at der skal etableres yderligere 2 kunstgrave på Langli. På grund af 
adgangsforholdene til øen, vil det sandsynligvis være mest praktisk, at disse grave bliver 
tilset de lokale jægere. 
 
7. Distriktets udbud af jagt 
GM spurgte om baggrunden for, at jagtlejemålene i Nyminde og Blåbjerg kun blev udbudt 
med mulighed for bevægelsesjagt. 
 
ULO forklarede, at distriktets erfaringer med bevægelsesjagterne både på betalings- og 
repræsentationsjagter var, at der helt entydigt blev anskudt langt færre dyr end på de 
traditionelle drivjagter. Med den viden fandt distriktet det naturligt at indføre 
bevægelsesjagt på de pågældende arealer. 
 
På et spørgsmål svarede ULO, at det ikke er Skov- og Naturstyrelsens holdning, at 
bevægelsesjagter generelt skal erstatte traditionelle drivjagter. De konkrete jagtudbud er 
alene et udtryk for en ambition om, at jagtetikken i Oksbøl Krondyrreservat skal være høj 
og synlig. Vi har ingen ambitioner på nationalt niveau; men ønsker blot at have et 



dynamisk og inspirerende udstillingsvindue. Statsskovdistrikter og private kan så frit vælge 
at lade sig inspirere. 
 
 
8. Eventuelt 
HJD spurgte til en afklaring om lovligheden af et skydetårn. ODP lovede, at kontakte den 
centrale styrelse derom.  
 
HJD bad om et dementi af, at Jægerforum havde besluttet, at Lønborg Hede skulle 
indhegnes. 
 
ODP kan oplyse, at Jægerforum på mødet den 23. august 2005 blev orienteret om et 
projektforslag om pleje af Lønborg Hede. Projektforslaget var en eksamensopgave 
udarbejdet af en studerende ved skovdistriktet. Heri indgik som én af løsningsmodellerne 
til pleje af heden afgræsning med kronvildt bag hegn. Der var som sagt kun tale om en 
orientering af Jægerforum. 
 
HJD syntes, at der var for meget fokus på kronvildt i Jægerforum, og for lidt på småvildt, 
der jo trods alt er det, de fleste jægere beskæftiger sig mest med. ULO var enig og 
opfordrede Jægerforum til at være opmærksom på det i forbindelse med forslag til 
dagsorden for de kommende møder. 
 
GM spurgte, om der stadig var planer for at tilbyde dagjagter på sommerbuk. UlO svarede, 
at planerne var stillet i bero, men at distriktet til stadighed ønsker at udvikle sit tilbud af 
jagtmuligheder, og at det måske kan realiseres på et senere tidspunkt. 
 
10. Næste møde 
7. møde i Jægerforum aftaltes til onsdag den 2. august kl. 19.30 med formøde for 
jægerrepræsentanterne fra kl. 18.30. Mødested meddeles senere. 
 
 
Ole Daugaard-Petersen 
referent 


