
Søholt, den 13. august 2006. 
 
 
Referat af møde i kronvildtgruppen den 15. juni 2006 på Thy Statsskovdistrikt. 
 
Fraværende til første del af mødet var Jørgen Skeel. 
 
Følgende dagsorden var udsendt: 
  

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Referat fra sidste møde – godkendelse. 
3. Siden sidst – bordet rundt, og afrapportering til Vildtforvaltningsrådet. 
4. Det videre arbejde i de lokale kronvildtgrupper (Nye kommuner). 
5. Evt. stormøder til efteråret om kronvildt. 
6. Evt. 

 
Pkt. 1. Dagsordenen blev godkendt. 
 
Pkt. 2. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 
Pkt. 3. Martin Andersen, Kurt Thomsen, Jan Ulrich og Anton Linnet havde deltaget i et 
fællesmøde på Kalø, hvor hver kronvildtgruppe havde lejlighed til at orientere om arbejdet i 
hver af de respektive grupper i det forløbne år, og vi redegjorde for det arbejde vi havde 
udført. Vi føler at vi godt kan være det arbejde bekendt som vi har udført indtil nu, når vi 
sammenligner os med de andre grupper.  
 
På mødet blev udleveret en punktformet skabelon for indrapportering til 
Vildtforvaltningsrådet, og den er fulgt punkt for punkt ved den senere indrapportering. 
(Indberetningen er udleveret til kronvildtgruppens medlemmer).  Alle indberetninger fra de 
enkelte grupper bliver samlet og bearbejdet af en nedsat arbejdsgruppe, der herefter giver 
en samlet indrapportering til Vildtforvaltningsrådet.  
 
Martin beklagede, at han havde været nødt til at ændre på vore aftaler fra sidste møde for 
så vidt angik jagttiden for dåvildt i Nordvendsyssel og øvrige Vendsyssel. Man havde her 
reageret meget skarpt på, at vi i kronvildtgruppen overhovedet havde foreslået en 
særfredning på dåvildt (2 måneders jagttid der fulgte kronvildtet), og var således ikke, som 
jægerne i Thy og Hanherred, indstillet på at røre ved jagttiden (jægerne i Thy og 
Hanherred har selv foreslået en fredning af dåvildtet i 3 eller 6 år).  
 
Det havde betydet at indstillingen til Vildtforvaltningsrådet om jagttider for dåvildt blev som 
følger: I Thy og Hanherred ønskes en fredning i 3 eller 6 år. I den øvrige del af området, 
Nordvendsyssel og øvrige Vendsyssel, har der ikke været diskuteret dåvildt tilstrækkeligt. 
Derfor ingen ændringer i nuværende jagttider. Lokale tiltag kan anbefales. Emnet tages op 
i det kommende arbejde. 
 
Martin orienterede videre om at Bertel Bavngaard havde lavet et par pæne artikler i 
Nordjyske Tidende om kronvildtforvaltning. Martin havde også deltaget i det årlige 
kronvildtmøde i Tværsted, hvor han havde fortalt om kronvildtgruppen og vore 



arbejdsområder. Der havde været en god stemning på mødet, og folk havde taget godt 
imod orienteringen. Kronvildtgruppen og dens arbejde så således ud til bredt at være 
accepteret – om end der altid vil være nogle der af forskellige årsager er skeptiske. På 
Jægerforbundets regionsmøde i Hirtshals, havde Martin ligeledes haft lejlighed til at 
redegøre for hvor langt vi var med arbejdet, og Elisabeth Svendsen havde fortalt hvordan 
det var gået i Himmerland. Martin var ved regionsmødet blevet valgt til ny regionsformand, 
men han agtede at fortsætte med at stå i spidsen for kronvildtgruppen. 
 
Problematik vedrørende markskader blev kort drøftet. Der er ikke de store problemer i 
Vendsyssel. Dels er bestandene ikke så store endnu, og de steder hvor der førhen var 
store problemer, specielt i nogle kartoffelmarker ved Tværsted, er problemet blevet spredt, 
samtidig med at der blev indført jagttid på kronvildtet. I Hanherred er der markskader ved 
Vester Thorup plantage og uden for Tingskoven. I Thy er der specielt ved Hjardemål 
plantage store skader i bygmarkerne, og når majsen kommer op sker der tilsvarende 
skader her. Også i områderne ved Tved plantage og mellem Lodbjerg og Hvidbjerg 
plantager, er der landmænd der føler sig generet af kronvildtet. Problemerne kan tiltage 
hvis der oprettes en Nationalpark, og man her vil acceptere en større kronvildtbestand 
som plejere af naturområderne. 
 
Snakken gik på at udnytte brakarealerne bedre, så man her kunne dyrke kronvildtvenlige 
afgrøder, der kunne aflaste de dyrkede arealer. For eksempel ville det være fint, om man 
kunne tilså store brakarealer tæt på skovene med kløvergræs, og måske få lov at tilføre 
lidt kali og fosfor. Så ville disse marker være attraktive for kronvildtet. I det hele taget er 
der behov for en mere nuanceret undersøgelse af markskaderne og deres omfang og 
betydning. Alle bedes gruble over tiltag og forslag til løsning af markskadeproblematikken, 
og hvorledes brakarealerne kan foreslås at indgå som en del af løsningen. 
 
Pkt. 4.  I det videre arbejde i kronvildtgruppen foreslog Martin, at vi hankede op i 
tovholderne fra backinggrupperne, med henblik på at få dem aktiveret her op til kommune 
sammenlægningerne. Der sidder stort set en tovholder i hver af de nye kommuner. De råd 
der tidligere har ligget i amtsligt regi, kommer fremover til at ligge i de nye kommuner. F. 
eks. ”De Grønne Råd”, hvor alle grønne organisationer får muligheden for at blive 
repræsenteret. Men det bliver nødvendigt med nogle fællesmøder i de forskellige 
organisationer, hvor der skal udpeges repræsentanter til disse råd. Hvis der f.eks. er 12 
jagtforeninger i en kommune, er det altså kun en enkelt repræsentant der kommer til at 
sidde i råder. Der ruttes ikke med taburetpladserne. Ligeledes bør der laves et ordentligt 
kronvildtudvalg i hver kommune. Martin vil komme med et oplæg til tovholderne om, 
hvorledes de i løbet af det næste år får formaliseret arbejdet i de enkelte kommuner.  
 
Vi skal have udbygget netværket vi har og have fasttømret en synlig struktur for 
kronvildtforvaltningen. Nogle af de opgaver som her skal løses er jagtetik, skydning, lange 
skudhold og hvordan vi bearbejder holdningen til disse ting.  
 
Bæredygtig afskydning er en anden opgave. Hvordan får vi jægerne til at skyde flere kalve 
og færre unge hjorte og hvorledes får vi løst problematikken med ”slagtehuse”, hvor der 
skydes alt for mange dyr på strategisk velbeliggende små arealer. Dette skulle gerne 
kunne diskuteres ude lokalt i kronvildtudvalgene, hvorfra vi i kronvildtgruppen kunne få 
noget brugbart at arbejde videre med.  



Vi skal fortsat forsøge at få kronvildtjagten til at foregå i åbenhed, hvor tillid og ærlighed er 
nøgleord. Alle nedlagte dyr skal gerne fremover registreres og helst også vejes. Kun 
herved har vi et ordentligt værktøj at bygge den fremtidige afskydnings- og 
forvaltningsstrategi på.  
 
Vi planlagde at lave en fælles kronvildttælling nordenfjords. Der er enighed om, hvilket 
også fremgik af fællesmødet på Kalø i kronvildtgrupperne, at det ikke er nemt at lave bare 
en tilnærmelsesvis nøjagtig tælling. Men alligevel bør vi foretage en fælles tælling. Alene 
det sociale aspekt med tilrettelæggelse, afvikling og efterfølgende møde om resultaterne, 
ville give forståelse for kronvildtforvaltningsarbejdet, samtidig med at det ville øge 
netværket af personer vi senere kan trække på. Det vil i tilgift medvirke til at øge den 
åbenhed vi alle efterlyser.  
 
Peter Have Nordjyllands skovdistrikt og Ivar Høst Buderupholm skovdistrikt, vil gerne 
medvirke, og foreslår at der tælles i sidste halvdel af august, når de fleste afgrøder er 
høstet og kronvildtet starter på brunsten. Aftalen blev den 25. og 26. august 
 
Desværre måtte vi senere sande, at Thyboerne ikke mente at det var det rigtige tidspunkt 
at lave tællingerne på. De foreslog, på et for sent tidspunkt, at vi hellere skulle holde 
tællingen i den sidste halvdel af juni måned, hvor alle dyrene kommer ud af skoven i 
skumringen for at fouragere. Enden på dette blev, at Martin og jeg besluttede at udsætte 
tællingen til juni 2007, hvor vi forsøger at få lavet denne tælling efter den model som vi 
aftalte på mødet. 
 
Pkt. 5. For at få vort budskab bredt ud til befolkningen, besluttede vi at lave 2 offentlige 
stormøder til efteråret, ét i Nordjylland og ét i Thy området, hvor kronvildtgruppens arbejde 
og ideer kunne fremlægges, og hvor interesseorganisationerne kunne komme med oplæg 
til aftenens debat.  
 
Sted og datoer for de 2 møder er efterfølgende udsendt til medlemmerne i uge 35, og 
samtidig hermed er dagsorden for møderne sendt ud. Heraf fremgår det hvem de enkelte 
indlægsholdere vil være. 
 
Pkt. 6. Kurt Thomsen fortalte under eventuelt om en ny rapport der er udgivet af Skov- og 
Naturstyrelsen, Vejdirektoratet og Danmarks Miljøundersøgelser. Det var faldet Kurt for 
brystet, at der i perioden 1993 til 1997 kun var registreret ca. 7 trafikuheld omdagen, der 
kunne realiseres til vilde dyr. Dette skyldtes at det kun var de situationer hvor politiet skrev 
rapport om uheldet. Alle de mange uheld der sker dagligt, ca. 25000 stk. hjortevildt 
påkøres årligt, er således ikke med i rapporten. Det værste er, at man konkluderer, at med 
så få trafikulykker om dagen, er der ingen grund til at lave ekstra sikkerhed for både 
trafikanter og vildtet.  
 
Kurt havde været inviteret til Norge for at se på faunapassager. Han viste billeder af 
norske og danske faunapassager, og fortalte om en undersøgelse i Norge af elges 
færdselsmønster ved disse forskellige typer faunapassage. Hvor faunapassagen gik over 
en vej, og var helt lukket eller skjult af vegetation, gik elgene fredeligt og roligt frem og 
tilbage over vejen. Derimod var elgene stressede ved passager, der kun bestod af 
trådhegn, og valgte ofte at springe over kørebanen i stedet for. Konklusionen ved denne 



undersøgelse viste, at en faunapassage (en bro) der går over en vej skal være bred, 
mindst 30 meter og helst 50-80 meter og lukket i siderne af vegetation. I Danmark er 
faunabroer for smalle - kun ca. 15 meter.  
 
Påkørselsprocenten i Norge må ikke overstige 4 % af jagtudbyttet. I Danmark er 
påkørselsprocenten 22% af jagtudbyttet på total ca. 110.000 stk. hjortevildt.  
 
I det nordlige Vendsyssel er der siden 1998 trafikdræbt 52 stk. kronvildt, og Kurt viste på et 
kort hvor ”de sorte” pletter var, og konkluderede at kronvildtet ville få svært ved at brede 
sig til Østvendsyssel, og at vi har en kronvildtbestand, der faktisk er klemt inde mellem de 
2 motorveje. 
 
Mødet sluttede med en tur i hestevogn til Hanstholm reservatet, hvor vi så masser af 
kronvildt og nød vores aftenkaffe. 
 
Næste møde er fastsat til 19. september kl. 17,00 på Thy Statsskovdistrikt, Søholtvej 6, 
7700 Thisted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


