
Referat fra kronvildtgruppens møde den 24. april 2007 på Hotel 
Søparken, Søparken 1, 9440 Åbybro. 
 
Fraværende til mødet var Jørgen Skeel, Dansk Skovforening. 
 
Følgende dagsorden var udsendt til mødet: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

2. Referat fra sidste møde – godkendelse. 
 

3. Siden sidst: 
 

• Fællesmøde på Kalø februar 07 
• Afrapportering pr. 31. marts 07 
• Kronvildtudvalg i Danmarks Jægerforbund 

 
4. Kronvildttællingen den 30. og 31. marts 2007. 
5. Kronvildtmøder i Efteråret 2007: 

De to nuværende backinggrupper udvides til 3 grupper. 
Kronvildtgruppen bør komme med forslag til foredragsholdere på nedennævnte 3 
møder. 
Evt. andre tiltag fra kronvildtgruppen. 
Efterårets møder i ovennævnte 3 backinggrupper: 

• Nordvendsyssel medio september 
• Thy – Hanherred ? 
• Midt- og øst Vendsyssel  ? 

 
6. Næste møde. 
7. Eventuelt. 

 
 
Pkt. 1. Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 2. Referatet fra sidste møde godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 3. Martin gennemgik notatet for fællesmødet på Kalø den 27/2 07. Nævnte bl. a. at 

Skov- og Naturstyrelsen nu var gået i gang med at udarbejde en      
kronvildthjemmeside, hvorfra der ville blive links til de enkelte kronvildtgruppers 
hjemmesider (5. juli er det meddelt fra styrelsen, at der nu er lavet en skabelon til 
hjemmeside, hvor hver kronvildtgruppe laver sin egen side, og hvorpå man kan 
lægge relevante ting fra gruppens arbejde).  
 
Markskadeproblematikken skal vi have mere focus på. Nordenfjords er 
problematikken ikke stor. Der er kun få henvendelser fra berørte landmænd, men 
dette er ikke ensbetydende med, at der ikke er skader. Man ønsker generelt bedre 
tal fra landbruget som dokumentation for problemets størrelse. 



Man efterlyser en bedre dialog mellem private lodsejere og statsskovene, idet den 
ikke alle steder er lige god dialog.  
 
Der manglede den obligatoriske afrapportering fra enkelte kronvildtgrupper, 
hvilket ikke er tilfredsstillende. 
 
Der ønskes udarbejdet en ny info-folder om kronvildt og kronvildtgruppernes 
arbejde. 
 
Der arbejdes på at få lavet en bedre vildtudbyttestatistik. DMU’s gammelkendte 
statistik, hvor man kun kan trække tal ud amtsvis, ønskes mere detaljeret. Gerne 
så man kan trække tal ud kommunevis. 
 
Det foreslås at dåvildt fremover skal medgå i kronvildtgruppernes arbejde. 
 
Danmarks Jægerforbund har nedsat et kronvildtudvalg, der skal sætte focus på 
jægernes behov. Norbert Ravnsbæk sidder for bordenden. 
 
Martin gennemgik herefter vores indberetning pr. 31. marts 2007 til 
Vildtforvaltningsrådet (Indberetningen er udsendt sammen med 
mødeindkaldelsen). 
 

Pkt. 4. Kronvildttællingen nordenfjords den 30. og 31. marts 2007 var en stor succes.     
Ca. 125-150 personer har deltaget i tællingen. Der blev talt fredag aften den 30. og  
lørdag  mogen den 31. og ved den efterfølgende samling i henholdsvis Brønderslev 
og Thy blev tællingen evalueret og resultaterne fremlagt. Der var for det nordlige 
område (fra og med Tranum klitplantage og nord øst på til Skagen blevet set i alt 
373 stykker, og fra Tranum og syd på til Agger blev set 497 stykker). Altså i alt 870 
(forskellige) stykker kronvildt set ( 145 hjorte – 463 hinder – 262 kalve). 
Diskussionen går nu på, hvor mange procent af bestanden vi har set. Alt fra 30% til 
70% er nævnt. Der er enighed om at successen bør gentages 2008. 

 
Pkt. 5. Nordenfjords er der i kronvildtgruppen enighed om, at der, set i lyset af de meget 
            store afstande heroppe, er behov for at nedsætte en ekstra backinggruppe,   
            således at der fremover bliver i alt 3 grupper. Grupperne skal gerne være bredt  
            funderet med op til 10-12 personer i hver gruppe. 
 
            Der planlægges et offentligt efterårsmøde afholdt centralt indenfor hver  
            backinggruppes område. Overskriften for efterårets møder er jagtetiske regler. 
           Jagtetik er et obligatorisk punkt. Andre punktet til efterårets møder kunne være:  

• Oprettelse af kronvildtlaug. 
• Schweisshunde 
• Skudafstande 
• Krovildttællinger 
• Eller noget helt andet som den enkelte backinggruppe kunne ønske sig. 

Kronvildtgruppen vil være behjælpelig med at fremskaffe eksterne indlægsholdere. 
Deadline for backingruppernes planlægning er 1. august. 

 



           Martin Andersen skriver til backinggrupperne vedrørende udpegning af   
           medlemmer. 
 
Pkt. 6. Næste møde er aftalt til den 16. juli 2007 kl. 17,00 på Thy Statsskovdistrikt,  
            Søholtvej 6, 7700 Thisted. Der serveres smørrebrød ca. kl. 19,00, hvorefter vi  
            kører en tur ud i Hanstholm reservatet for at se på kronvildt og hvad der nu måtte 
            røre sig. Aftenkaffen indtages i terrænet i solnedgangens skær, i selskab med 
            milliarder af gravpander, der vil mæske sig i vort blod og sved…. Vel mødt – gerne 
            i en 4 hjulstrækker! 
 
Pkt. 7. Intet under eventuelt. 
 
             

Referent: 
Anton Linnet 

 
  
 
 


