
 
Referat af 5. møde i den regionale kronvildtgruppe for Sydjylland 
26. januar 2006 
 

7. februar 2006 
Til stede var: 
Gunnar Malmkjær (GM), formand, Danmarks Jægerforbund 
Holger Bagger-Sørensen (HBS), Dansk Skovforening 
Claus Løth (CL); Danmarks Naturfredningsforening 
Aksel Bek (AB), Danmarks Naturfredningsforening 
Per Ramsgaard (PR), Dansk Landbrug, Dansk Skovforening 
Ole Daugaard-Petersen (ODP), Skov- og Naturstyrelsen 
 
Afbud fra: 
Knud Jørgen Jespersen (KJJ), Dansk Landbrug 
  
Dagsorden 
1. Siden sidst. Kort bordrunde. 
2. Fællesmødet for samtlige kronvildtarbejdsgrupper, den 3. februar 2006 på Kalø. 

Tilmelding samt drøftelse af de indholdsmæssige budskaber i formandens afrapportering 
fra den Sydjydske gruppe. 

3. Trofæaftener i regionen. Opfølgning af beslutning på sidste møde, herunder drøftelse af 
gruppens repræsentation ved disse lokale møder. 

4. Profilering af arbejdsgruppen overfor de lokale jagtforeninger, samt regionens borgere i al 
almindelighed. Opfølgning på beslutning fra sidste møde, samt formandens interview i 
RadioSyd den 12. november 2005. 

5. Artikel i Jæger. Opfølgning på beslutning fra sidste møde. 
6. Brud på De Jagtetiske Regler for Kronvildt. Opfølgning på beslutning fra sidste møde. 
7. Jordbrugets markskader. Drøftelse af, hvorledes arbejdsgruppen får et bedre overblik, og 

tættere relationer til erhvervene herom. 
8. Regionens afskydning i sæsonen 2005 / 2006. Der ønskes en fortsat drøftelse af hvorledes 

de ønskede informationer fra jægerne sikres, samt en status for afskydningen, herunder den 
geografiske fordeling samt køns- og aldersfordelingen. 

9. Drøftelse af ansøgning om tilladelse til udsætning af dåvildt ved Stauning. Ansøgningen er 
vedhæftet som fil.  

10. Eventuelt 
11. Tid og sted for næste møde 
 
 
1. Siden sidst. Kort bordrunde. 
GM omdelte folderen om ’Dansk kronvildtforvaltning’ udarbejdet af 
Danmarks Jægerforbund. 
PR orienterede om, at der i baglandet herskede en vis utålmodighed 
med fremdriften i kronvildtgruppens initiativer. Det var desuden 
positivt, at Randbøl Statsskovdistrikt havde tilsluttet sig Hovborg 
Hjortelaug, som nu omfatter ca. 12.000 ha. 

Den Regionale 
Kronvildtgruppe for 
Sydjylland 
 AB orienterede om sin medvirken i en radioudsendelse på Radio Syd 

om vildsvin og trak paralleller ti kronvildtforvaltning. Sekretariatet ODP fortalte, at De Jagtetiske Regler for Kronvildt ville blive medtaget 
i næste udgave af ”Vildt & Jagt i Danmark”, der er lærebogen til den 
obligatoriske jagtprøve. Oxbøl distrikt har lagt information om 
kronvildtgruppen ud på sin hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandsyd/Oxboel/

 
Ålholtvej 1 
6840  Oksbøl 
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Indholdet af formandens afrapportering på mødet blev drøftet og det aftaltes, at GM inden 
mødet ville maile sine talepinde til gruppens medlemmer. 
 
3. Trofæaftener i regionen. Opfølgning af beslutning på sidste møde, herunder drøftelse 
af gruppens repræsentation ved disse lokale møde 
AB fremhævede trofæaftener som en oplagt anledning til at give startskuddet til for oprettelse 
af hjortelaug. 
CL var enig i den betragtning, fordi jægere der fremviser deres trofæer på disse aftener jo 
signalerer åbenhed. 
Der var for nuværende kendskab til afholdelse af trofæaftener den 1. marts i Varde 
Jagtforening og den 10. august på Hovborg Kro (Hovborg Hjortelaug). 
 
4. Profilering af arbejdsgruppen overfor de lokale jagtforeninger, samt regionens 
borgere i al almindelighed. 
GM havde været ude i jagtforeninger for at informere om gruppen og ville også orientere om 
den på det kommende regionsmøde. Informationsindsatsen overfor jagtforeningerne havde 
ikke resulteret i invitationer til gruppens medlemmer om at komme ud og fortæller om 
gruppen og dens opgaver. 
GM agtede at invitere repræsentanter for samtlige jagtforeninger i kronvildtgruppens område 
til en orienteringsaften sidst i marts med følgende hovedformål: 

a. At præsentere kronvildtgruppen og informere om dens opgaver 
b. At inspirere til dannelse af hjortelaug 

AB’s forslag til information på distriktets hjemmeside om opdelingen af kronvildtgruppens 
område i delområder blev delt rundt. Der var enighed om, at det var et godt udkast, som efter 
tilpasning på baggrund af medlemmernes tilbagemelding skulle lægges ud på siden. 
PR oplyste, at Torben Jensen ønskede at udtræde som kontaktperson i delområde V. 
Funktionen varetages herefter alene af Anders Andersen. 
 
5. Artikel i Jæger. Opfølgning på beslutning fra sidste møde. 
a. Beslutningen om at arbejde for, at der blev bragt en artikel i Jæger om kronvildtgrupperne, 
De Jagtetiske Regler for Kronvildt, samt med en opfordring til at invitere gruppernes 
medlemmer med til møder mv., havde ikke resulteret i noget konkret. 
b. Det blev besluttet, at udarbejdelsen af en power-point præsentation i virkeligheden var 
noget, som alle kronvildtgrupperne ville have glæde af, og at den derfor burde udarbejdes 
centralt. Det blev derfor besluttet at foreslå dette på fællesmødet på Kalø den 3. februar. 
c. De Jagtetiske Regler for Kronvildt var, som besluttet, blevet mere markant synlige på 
Jægerforbundets og skovdistriktets hjemmesider. 
d. De Jagtetiske Regler for Kronvildt medtages i den kommende udgave af lærebogen for nye 
jægere. 
 
6. Brud på De Jagtetiske Regler for Kronvildt. 
Reglerne og problematikken omkring dem drøftedes med henblik på mødet på Kalø den 3. 
februar. Selvom en revision af reglerne ikke lå lige om hjørnet var der ønske om, at de kunne 
tilføjes: 

a. Ingen skud med kuglefang på naboareal 
b. Førerhind og den kalv skånes 
c. Ingen brug af langtgående hunde 
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7. Jordbrugets markskader. 
Knud Jørgen Jespersen, som ikke havde mulighed for at deltage i mødet, havde telefonisk 
oplyst, at henvendelser til landbrugets rådgivningscentre ikke havde afdækket helt konkrete 
problemer med kronvildt på afgrøder. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ingen skader 
er, men snarere, at man er parat til at tåle en hel del skader, fordi det er attraktivt, at have 
kronvildt på sin ejendom. 
 
8. Regionens afskydning i sæsonen 2005 / 2006 
GM har bedt kontaktpersonerne i de 7 delområder om at rapportere om nedlagt kronvildt og 
har foreløbigt fået 1 indberetning. Distriktet vil bringe en oversigt over de nedlagte dyr på 
hjemmesiden – detaljeringsgraden bliver på delområde niveau. 
 
9. Drøftelse af ansøgning om tilladelse til udsætning af dåvildt ved Stauning 
Skovdistriktet har fået en ansøgning om udsætning af dåvildt ved Stauning til udtalelse fra 
den centrale del af Skov- og Naturstyrelsen. Da så mange relevante interesseorganisationer er 
repræsenteret i kronvildtgruppen fandt skovdistriktet det oplagt at bedes om deres holdning til 
ansøgningen – naturligvis efter aftale med ansøgeren. 
 
AB syntes, at det var et positivt projekt og fremhævede, at dåvildt er publikumsvenligt i den 
forstand, at det er mere dagaktivt end de øvrige hjortevildtarter. 
KJJ havde telefonisk meddelt, at han ikke så problemer i den påtænkte udsætning. 
HBS var for så vidt positiv. 
PR så ingen problemer og syntes, det var et godt initiativ. 
CL var enig med PR. 
GM syntes, at det var OK 
 
Forinden en evt. udsætning fandtes det relevant at sikre, at dyrene er sygdomsfri. 
 
10. Eventuelt 
Her koordineredes samkørsel til mødet på Kalø den 3. februar. 
 
11. Næste møde 
Aftaltes til onsdag den 22. februar kl. 19.30 på Ålholt. 
 
Eneste punkt på dagsorden er gruppens afrapportering til Vildtforvaltningsrådet (frist 10. 
marts). 
 
Det aftaltes, at GM udsender sit udkast til afrapportering til gruppens medlemmer til 
kommentering senest den 15. februar. 
 
 
Ole Daugaard-Petersen 
referent 


