
19. februar 2006 
 
 
Referat af møde i kronvildtgruppen Nordjylland den 25. januar 2006 
 
Fraværende til mødet var Niels Jørgen Pedersen. 
 
Dagsorden: 

1. Siden sidst – bordet rundt. 
2. Opsamling fra mødet med backinggruppen Tversted - Ålbæk den 18. januar. 
3. Opsamling fra mødet med backinggruppen Vendsyssel, Han Herred og Thy den 25. 

januar. 
4. Foreløbig udkast til afrapportering til Vildtforvaltningsrådet. 
5. Fællesmøde med kronvildtgrupperne den 3. februar, Danmarks Jægerforbund Kalø 

kl. 14.00 – 18.00. 
6. Hvordan kommer vi videre? 

*Offentlige møder vedrørende kronvildt, møder kommunevis, pressen m.m. 
      7.  Næste møde – onsdag den 1. marts 2006. 
 
Martin Andersen bød velkommen og startede med dagsordenen. 
 
Pkt. 1. Efter en travl forår og sommer, lykkedes det endeligt at få sammenkaldt og nedsat 
de 2 aftalte backinggrupper. Backinggruppen for Vendsyssel, Han Herred og Thy den 22. 
september og gruppen for Tversted – Ålbæk den 17. oktober. Begge steder var der en 
positiv indstilling til at gå ind i arbejdet. Der var og er i begge backinggrupper fortsat en lyst 
og vilje til at være med til at præge kronvildtforvaltningen i Nordjylland.  
 
Martin omtalte kort den udsendte nye pjece, Dansk kronvildtforvaltning, som Danmarks 
Jægerforbund har udgivet. En pjece som gerne skulle uddeles til så mange jægere og 
lodsejere som muligt. Det ville være fint om pjecen fremover kunne laves sådan, at 
medlemmerne af de enkelte kronvildtgrupper fremgik af pjecen. 
 
Martin rundede punktet af med at konkludere, at det efter hans mening var en rigtig 
beslutning at nedsætte 2 backinggrupper. Det var samtidig opfattelsen efter de par møder 
der nu havde været med hver af grupperne, at man specielt i Tversted – Ålbæk var 
kommet langt med udbredelsen af kendskabet til den regionale kronvildtgruppe, og at 
jagten og jægerne, set ud fra et jagtetisk synspunkt, havde flyttet sig meget i positiv 
retning. Der er sket en holdningsændring, og det borger godt for det fremtidige arbejde. 
Martin troede der på sigt kunne blive nedsat 2-3 lokale kronvildtudvalg i området deroppe. 
 
Jan Ulrich kunne berette fra sit bagland, Dansk Landbrug og Dansk Skovforening, at man 
selvfølgelig var ked af skader på mark og skov, men samtidig var man også bevidste om, 
at en meget stor del af indtægterne, specielt for skovforeningens medlemmer, kom fra 
jagtlejeindtægter. Problemerne med skader på skov er ikke så store i Nordjylland som 
andre steder længere nede i landet. Det er stor forskel på om det er bjergfyr eller mere 
værdifulde træarter det går ud over. Dansk Skovforening ønsker at der i forbindelse med 
de nye muligheder der forsøgsvis er indført for regulering af kronkalve i juli-august, ikke 



skelnes mellem om det er landbrug eller skovbrug. Der skal være de samme muligheder 
for at regulere kalve.  
 
Jørgen Skeel, Dansk Skovforening kunne supplere med, at det lå Dansk Skovforening 
meget på sinde, at jagten foregik på et højt etisk niveau. Jagten i skovene skal kunne 
forsvares, og således fortsat kunne foregå. Jagtlejen tæller højt i skovforeningens statistik 
over indtægter. Man ønsker således at opretholde jagten, også som et instrument til at 
kunne mindske skader, hvor de bliver for voldsomme. 
 
Anton Thøger Larsen refererede fra et fællesmøde i Danmarks Naturfredningsforening. De 
nye reguleringsmuligheder for kronkalve i juli-august, er ikke alle enige i er en god ide. 
Naturfredningsforeningens primære mission i kronvildtforvaltningen er at sikre 
offentligheden muligheder for at se kronvildt på den frie vildtbane. Jagten i brunsttiden bør 
afskaffes idet det er her interesserne først og fremmest kolliderer. Offentligheden vil gerne 
ud og se kronvildtet i brunsttiden, hvilket forstyrrelsesmæssigt generer jægerne. 
 
Kurt Thomsen, Dyrenes Beskyttelse, refererede fra at fællesmøde der var blevet afholdt i 
oktober. Der var ikke kommet så mange - én fra Nordsjælland, én fra Vestjylland og én fra 
Nordjylland. Vildkonsulent Ole Daugaard Petersen fra Oksbøl Statsskovdistrikt havde 
orientere om kronvildtforvaltningen på distriktet. Formanden for Dyrenes Beskyttelses 
faunaudvalg dyrlæge Bjarne Clausen fortalte om foreningens holdninger.  

• Dyrenes Beskyttelse er ikke modstandere af jagt, men septemberjagten vil man 
gerne have afskaffet.  

• Jagten og forvaltningen skal bidrage til at den hjemmehørende oprindelige 
krondyrbestand bevares i den fri natur. 

• Forvaltningen skal sikre en individrig bestand. 
• Forvaltningen skal i sin helhed foregå på et bæredygtigt og etisk forsvarligt 

grundlag. 
• Forvaltningen skal forbedre publikums mulighed for på en ansvarsfuld måde at 

opleve frit levende krondyr i Danmark. 
• Konflikter mellem krondyr og jordbrugserhvervet skal løses på en for begge parter 

afbalanceret måde. 
• Krondyr skal spille en større rolle i dansk naturforvaltning. 

 
Pkt. 2. Backinggruppen i Tversted – Ålbæk området består af 10 mand. 3 
jagtforeningsformænd, resten er udlejere og lejere af jagt. Kurt Larsen Tannis bugt 
jagtforening har været meget behjælpelig med at få sammensat holdet.  
 
Der findes få brodne kar i området, som man vil forsøge og påvirke i en gunstig retning. 
Ellers vil de blive isoleret fra fællesskabet deroppe.  
 
Man vil meget gerne af med reglen om14-dages jagt. Som det foregår i dag er enhver 
parcel i området bemandet fra morgen til aften. Man mener at jagten vil komme til at 
foregå på en mere afslappet måde med for eksempel en 2-måneders jagttid i november -
december. Der vil være en premierejagt som i dag, men herefter vil der falde ro over 
området, og der vil formentlig ikke blive nedlagt væsentligt mere kronvildt end der gør i 
dag. Bestanden deroppe har i dag en størrelse hvor 14-dages reglen er udlevet. 
 



 Martin mente vi i kronvildtgruppen skulle støtte ønsket. En grænse mod syd kunne være 
Frederikshavn – Hjørring vejen, og videre vestpå Hjørring - Løkken vejen. Nord for denne 
linie kunne jagttiden udvides.  
 
Der er i forgangne sæson skudt 36 stykker kronvildt i området deroppe. Der bliver 
stadigvæk skudt mange skud de første par dage, men både råvildt og ræv er også 
jagtbare. Man formoder der bliver afgivet godt 3 skud pr. stk. kronvildt, hvilket er for meget. 
Der skal arbejdes på at jægerne bliver bedre til at skyde.  
 
Ligeledes skal der arbejdes på at få jægerne til at stille skydestiger eller hochstande op, 
således at så mange skud som muligt afgives herfra. Arealerne er flade deroppe, og 
sikkerhedsmæssigt vil det være en klar forbedring, hvis folk kom op at sidde. Jagtloven 
foreskriver 130 meter til naboareal men samtidig, at der kan laves naboaftaler hvis 
afstandskravet ikke kan overholdes. 
 
Der skydes for få kalve, og for mange unge hjorte. Vil man på sigt igen have pæne 
trofæer, hjælper det ikke at skyde de unge hjorte. Der skal lyde en stor opfordring til 
jægerne om at få vejet nogle flere dyr. Vægten er den bedste indikator for hvordan 
bestanden har det.  
 
Information til publikum om kronvildt og hvor der kan ses kronvildt er vigtigt, og én af 
kronvildtgruppens  målsætninger. Lokale jagtforeninger i området arbejder allerede på hen 
over sommeren at arrangere ture for publikum. Et af problemerne med at introducere de 
gode observationssteder for et bredt publikum er den efterfølgende forstyrrelse der 
uvægerligt vil komme. Folk respekterer ikke en grænse hvortil man må gå. Man vil 
efterfølgende ud og tage det ultimative billede af den store hjort man så aftenen før. Man 
kryber tættere og tættere på og man stopper ikke før hjorten eller hele rudlen er jaget væk. 
 
Backinggruppen for Vendsyssel, Han Herred og Thy består af i alt 9 personer. Der har 
været afholdt møde med jagtforeningsformændene i området, hvor man bl.a. har 
diskuteret jagttid for kronvildt og dåvildt. Der er enighed om i yderligere en 3-års periode at 
søge bibeholdt særfredningen på kronvildt med jagttid fra 1. november til 31. januar. 
Samtidig vil man forsøge at få gennemført en fredning af dåvildt foreløbig i en 3 eller 6-års 
periode. Hvis man mener noget med fritstående dåvildt nordenfjords, er det nødvendigt 
med en fredning for at få bestanden op på et bæredygtigt niveau.  
 
Området nord og øst for Ålborg – Løkken vejen har i dag en jagttid for kronvildt på 14 dage 
i december. Efter mødet tidligere i dag med backinggruppen og efter en intern debat i 
kronvildtgruppen om  muligheden for totalfredning af kronvildt i en 3-6 års periode i dette 
område, - eller en bibeholdelse af en jagttid på 14 dage, eventuelt med fredning af hind og 
kalv,  var der enighed om at fastholde jagttiden på 14 dage i december, men kun på hjort. 
Grænsen mod syd og vest skal fortsat være Ålborg – Løkken vejen, og mod nord 
Frederikshavn – Hjørring og Hjørring – Løkken vejen. Den model var der enighed om ville 
være spiseligt for jægerne i området. 
 
Afgrænsningen og forslaget til fredning af hind og kalv vil blive taget op igen når vi mødes 
1. marts. Jørgen Skeel spurgte om man ikke for området nord for Frederikshavn – Hjørring 
– Løkken vejen skulle foreslå den samme jagttid på 3 måneder som man har i Thy – 



Hanherred området. Det vi foreslår nu er 3 forskellige jagttider nordenfjords. Vil det ikke 
bare forvirre folk? Der var overvejende stemning for at fastholde forslaget om de 2 
måneder. Det havde været ønsket fra jægerne selv, og det bør kronvildtgruppen bakke op 
om. 
 
Vi skal i stort omfang reklamere for det fornuftige i at anvende skydestiger, og vi skal 
presse på med hele tiden at gøre opmærksom på vigtigheden af, at jægerne skydetræner 
så meget som muligt. De steder hvor træningsmulighederne er begrænsede, skal vi støtte 
op om ønsker til bedre træningsmuligheder.  
 
Pkt. 4. og pkt. 5. Punkterne udskydes til mødet 1. marts. 
 
Pkt. 6. Hvilke tiltag skal vi arbejde med i 2006, for bedst muligt at få udbredt vore tanker 
og ideer til den brede befolkning. Er det offentlige stormøder, eller skal vi holde mindre 
møder ude mere lokalt. Jan Ulrich kunne være betænkeligt ved om vi helt var klar til at 
holde stormøder.  Anton Thøger spurgte til hvor mange mennesker der kunne tænkes at 
være ude med riflen på krondyrjagt sådan hen over et år. Dette for at finde ud af størrelsen 
på målgruppen for møder. Er det jægergruppen man skal satse på, eller er det en mere 
generel oplysning til en bredere del af befolkningen.  
 
Der var enighed om, at det i første omgang er jægerne vi skal have fat på. I bedes tænke 
lidt nærmere over hvilke tiltag vi kunne lave, idet punktet tages op igen til mødet 1. marts.  
 
Næste møde den 1. marts kl. 19,00 på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Åbybro. 
 
Herudover planlægges der møder torsdag den 15. juni kl. 16,00 og tirsdag den 5. 
september kl. 17,00 på Thy Statsskovdistrikt, med efterfølgende ekskursion til Hanstholm 
reservatet begge aftener.   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


