
 
Referat af 6. møde i den regionale kronvildtgruppe for Sydjylland 
22. februar 2006 
 

6. marts 2006 
Til stede var: 
Gunnar Malmkjær (GM), formand, Danmarks Jægerforbund 
Claus Løth (CL); Danmarks Naturfredningsforening 
Aksel Bek (AB), Danmarks Naturfredningsforening 
Knud Jørgen Jespersen (KJJ), Dansk Landbrug 
Per Ramsgaard (PR), Dansk Landbrug, Dansk Skovforening 
Ole Daugaard-Petersen (ODP), Skov- og Naturstyrelsen 
 
Afbud fra: 
Holger Bagger-Sørensen (HBS), Dansk Skovforening 
  
 
Dagsorden 
1. Drøftelse af Gunnar Malmkjærs oplæg til gruppens afrapportering til Vildtforvaltningsrådet 
2. Oxbøl skovdistrikts udbud af jagt Gunnar Malmkjær 
 
 
GM bød velkommen og foreslog, at man indledte mødet med punkt 2, 
hvilket blev accepteret af gruppen. Han orienterede desuden om, at et 
hjortelaug var under oprettelse i delområde I, hvor der i øvrigt ikke er 
tilknyttet et medlem af kronvildtgruppen. 
 
Oxbøl Statsskovdistrikts udbud af jagt 
GM orienterede om det brev, som Danmarks Jægerforbunds fungerende 
formand Jens Hangaard havde skrevet til Oxbøl skovdistrikt på 
forbundets samt GM’s vegne i hans egenskab af formand for 
Kronvildtgruppen i Sydjylland. I brevet beklages bl.a., at distriktet har 
omlagt udbudet af jagt i Nyminde og Blåbjerg plantager fra drivjagt til 
bevægelsesjagt uden en forudgående konsultation af Jægerforum og 
Kronvildtgruppen. 
ODP fortalte, at distriktet på sine repræsentations- og betalingsjagter 
havde konstateret, at bevægelsesjagterne medfører væsentlig færre 
anskydninger end de traditionelle drivjagter. Med den viden fandt 
distriktet det naturligt at lade bevægelsesjagterne indgå i sit koncept ved 
udlejning af både dagjagter og jagtarealer. Den Regionale 
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CL mente ikke det var gruppens opgave at beskæftige sig med 
skovdistriktets praktiske jagtudøvelse med mindre, der var tale om brud 
på de jagtetiske regler for kronvildt, og det var der ikke tale om – 
tværtimod. Sekretariatet 

 AB var enig i dette synspunkt og konstaterede, at et flertal i 
kronvildtgruppen misbilligede brevet. Ålholtvej 1 

6840  Oksbøl ODP fortalte, at skovdistriktet opfattede distriktets brugerråd som det 
mest naturlige forum at orientere om emnet og at man også 
rutinemæssigt orienterede om praksis vedr. repræsentationsjagter og 
jagtudlejning på møderne i Jægerforum. 
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AB bad GM om at uddybe de negative bemærkninger, han havde ytret om Skov- og 
Naturstyrelsen på fællesmødet for kronvildtgrupperne på Kalø, for det var jo ikke et emne, der 
havde været drøftet i kronvildtgruppen. 
GM forklarede, at det drejede sig gnidninger mellem Jægerforbundet og skovdistriktet i tiden 
før kronvildtgrupperne blev nedsat. 
AB fremhævede at den slags problemer ikke burde fremføres ved sådanne lejligheder og slet 
ikke uden at have været drøftet i gruppen. 
 
Drøftelse af Gunnar Malmkjærs oplæg til gruppens afrapportering til 
Vildtforvaltningsrådet 
Herefter gennemgik gruppen GM’s oplæg punkt for punkt. I drøftelserne indgik de 
bemærkninger, som HBS havde fremsendt til gruppen inden mødet. 
 
Under drøftelserne af punkt 6 oplyste PR, at kronhjortelauget ’Kronhjorte.dk’ ved Hovborg, 
som er et veletableret og velfungerende laug, var tæt på at opgive samarbejdet med 
kornvildtgruppen, som man mente havde brug for en mere dynamisk og resultatorienteret 
formand. 
 
AB oplyste, at han havde hørt lignende udsagn fra jagtforeningsrepræsentanter i regionen. 
GM erklærede herefter, at han følte, det var et mistillidsvotum, og at han ville stoppe som 
formand for kronvildtgruppen snarest muligt. 
 
Drøftelserne om de enkelte punkter refereres ikke her, fordi det aftaltes, at GM fremsender et 
nyt oplæg til medlemmernes kommentering. Oplægget vil være tilrettet med de tilføjelser og 
ændringer, der var enighed om på mødet. Det vil tilgå medlemmerne senest mandag den 27. 
februar. 
 
 
 
Ole Daugaard-Petersen 
referent 


