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Referat fra mødet i kronvildtgruppen region Nordjylland

Den 10. marts 2005

Første møde i den regionale kronvildtgruppe for region Nordjylland afholdtes på Hotel Søparken i Åbybro den 23. februar 2005.
Fraværende var:
Kurt Thomsen, Dyrenes Beskyttelse
Jørgen Skeel, Dansk Skovforening
Dagsordenen var udsendt forud for mødet, og blev fulgt.
Pkt. 1. Formand for kronvildtgruppen Martin Andersen bød velkommen, og gav en orientering om baggrunden for nedsættelsen af de regionale kronvildtgrupper. Siden 2000 har det været forsøgt at udarbejde
en kronvildtforvaltningsplan, der indtil videre ikke har medført et forslag til forvaltning af kronvildtet i Danmark, som alle parter kunne være
enige om.
Der har fra forskellige sider været mange forslag til en fremtidig ”mere
forsvarlig” forvaltning af kronvildtet, - forslag gående på en kortere
jagttid, licensjagt og bestemmelser om arealstørrelser.
Vildtforvaltningsrådet besluttede i 2004 at nedsætte et antal regionale
”kronvildtudvalg”, der skal igangsætte en lokal forvaltning af kronvildt.
Der er udarbejdet et sæt ”Retningsliner for arbejdet i de regionale
kronvildtgrupper”, og retningslinierne og oversigtskort der viser områdeinddelingen i landet som de regionale kronvildtgrupper dækker, er
tidligere udsendt herfra.
Pkt. 2. Herefter en kort præsentationsrunde hvor de fremmødte medlemmer fortalte om baggrund, tanker, ideer og forventninger til arbejdet
i gruppen. Dette punkt kan vist bedst refereres som: ”at der sporedes en
vis behersket optimisme, om end ikke alle de befolkningsgrupper der
ville blive berørte af ”vore” forslag til fremtidig forvaltning, forventes
ville være tilfredse”.
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Dagsordenen for det i mødeindkaldelsens varslede fællesmøde for alle kronvildtgrupperne
den 28. februar, blev gennemgået. Der var på forhånd afbud til fællesmødet fra Anton Thøger
Larsen og Niels Jørgen Pedersen og til middagen om aftenen fra Jan Ulrich.
Pkt. 3. Formanden delte et forslag til forretningsorden rundt som blev gennemgået (vedlægges referatet til de fraværende). Punktet Målgrupper blev udvidet til også at omhandle de såkaldte ”bløde” brugere af skovene og det åbne landskab– skovgæster, turister og andre naturelskere.
Punktet Deltagere blev diskuteret mere indgående. Formandens overordnede ide med nedsættelse af en backinggruppe er flere. Bl.a. vigtigheden af at så mange som muligt i målgruppen
hele tiden sørger for, at kronvildtgruppen ideer og eventuelle fremtidige forslag, kommer ud
til kendskab for så mange som muligt. Herved vil temperaturen eller pulsen om man vil hele
tiden kunne måles, og de enkelte medlemmer af kronvildtgruppen vil have et ”bagland” at
konferere med.
Det besluttedes at hvert medlem af kronvildtgruppen til næste møde skulle foreslå 3-4 personer fra ”deres” respektive baglande til en backinggruppe. Personerne skulle gerne dække hele
regionen repræsentativt. Man skulle ikke på nuværende tidspunkt nødvendigvis tage kontakt
til personerne, idet det kunne være en fordel først i kronvildtgruppen at diskuttere de enkelte
personer. Man kunne nemt forestille sig at flere medlemmer kunne/ville pege på samme person, og det ville være godt at have det på plads inden. Også for netop at få sammensat backinggruppen så bredt funderet som muligt, uden at gruppen bliver for stor og uhåndterlig. Det
er planen at backinggrupperne skal inviteres med til møder 1-2 gange årligt - efter behov!
Pkt. 4. på dagsordenen udgik og overgår til næste møde.
Pkt. 5. Næste møde. Der er aftalt følgende mødedatoer, tider og steder:
1. 30. marts kl. 15,00 på Hotel Søparken i Åbybro
2. 11. maj kl. 19,00 på Hotel Søparken i Åbybro
3. 3. juni kl. 16,00 på distriktskontoret, Søholtvej 6, 7700 Thisted

Medfølger:
Natur og Museum – DANMARKS HJORTEVILDT
Nordenfjords kronvildt

