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              Jørgen Skeel, Dansk Skovforening. 
 
Dagsorden: 
1. Bemærkninger til referatet fra mødet den 23. februar. 
2. Siden sidst. 
3. Forretningsorden med tilføjelser fra sidste møde. 
4. Backinggruppe. Gruppen bør komme med forslag til personer der 

kan indgå i kronvildtgruppens backinggruppe. 
5. Gennemgang af retningslinier for arbejdet i de regionale kronvildt-

grupper, efterfølgende gruppens videre arbejde. På orienteringsmø-
det for alle kronvildtgrupperne på Bygholm Parkhotel i Horsens 
blev besluttet at et nyt grundlag for gruppernes arbejde skulle ud-
sendes. Dette er dog ikke modtaget endnu. 

6. Næste møde den 11. maj. Møde med backinggruppen, hvis denne er 
klar. 

7. Eventuelt – herunder evaluering af mødet. 
 
Pkt. 1.  Ingen bemærkninger til referatet fra den 23. februar. 
Kurt Thomsen, der var fraværende til første møde, gav en kort beskri-
velse af sin baggrund for at han var udpeget af Dyrenes beskyttelse til at 
deltage i arbejdsgruppen.  Samtidig lidt om sine tanker og ideer til ar-
bejdet i gruppen. 
 
Pkt. 2.  Formanden gav et kort referat fra fællesmødet i Horsens og de 
forskellige indlæg der havde været på mødet. Formanden for vildtfor-
valtningsrådet Per Ole Olesen havde fortalt om baggrunden for nedsæt-
telsen af de regionale kronvildtgrupper. De seneste par år har der været 
arbejdet med en forvaltningplan for kronvildt i Danmark.  
 
Med de mange forskellige forvaltningsforslag der er kommet fra de 
grønne organisationer, lodsejere og alm. naturbrugere, og under hen-
synstagen til den biologiske og bestandsmæssige forskellighed, der 
trods alt er fra egn til egn i Danmark, blev man i rådet enige om at fore-
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slå nedsat de regionale kronvildtgrupper. Disse skal så komme med forslag til forvaltning af 
kronvildtet i deres respektive områder.  
 
De nye udarbejdede jagtetiske regler for kronvildt blev fremhævet som én af de ting grupper-
ne skal arbejde med og udbrede kendskabet til. De vilde historier om kronvildtjagten i Try 
mose og om hvorledes etikken her ikke holder, og om de såkaldte ”slagtehuse” der ligger 
rundt omkring, hvor jægere skyder alt for meget vildt på små arealer, skulle gerne stoppes. 
Grupperne skal arbejde for udbredelse af kendskab til god jagtetik og jagtmoral, og hvad dette 
indebærer.  
 
Det skinnede klart igennem, og Per Ole Olesen nævnte det også, at hvis ikke jægerne selv 
kunne løse de etiske og forvaltningsmæssige problemer omkring kronvildtjagten, så ville 
vildtforvaltningsrådet og Skov- og Naturstyrelsen sørge for et regelsæt, der lever op til mo-
derne vildtforvaltning og jagtetik. 
 
Arbejdet i kronvildtgrupperne og de delresultater man har nået frem til skal afrapporteres til 
februar 2006. Men det skinnede også igennem, at der var ingen grund til forhastede konklusi-
oner og forslag. Det er en proces der er startet og arbejdet skal foregå støt og roligt over de 
næste år.  
 
Måske det ville være en god ide at afholde er tilsvarende fællesmøde hvert – hvert andet år, 
hvor grupperne kunne fremlægge deres oplevelser med arbejdet i regionen, og hvilke resulta-
ter man var nået frem til. Det ville være til inspiration for alle. 
 
Pkt. 3. og pkt. 4.  Ved vort første møde den 23. februar gennemgik vi – og diskuterede for-
retningsordenen. Her blev vi enige om nedsættelse af en backinggruppe.  
 
Formanden fremlagde er kort der viste hele regionen og foreslog, at der, med baggrund i den 
negative stemning og omtale af jagten i dette område, nedsattes en seperat backinggruppe for 
området Tryn, Råbjerg og Kragskovhede. Gruppen skulle være repræsenteret med 6-8 perso-
ner fra lokalområdet, ved Tannishus- og Ålbæk jagtforeninger, jagtlejere og jagtudlejere samt 
lodsejere. Resten af regionen foreslog formanden dækket af én anden backinggruppe.  
 
Med baggrund i kronvildt bestandens ujævne fordeling i regionen, diskuteredes rekrutteringen 
af medlemmer til denne backinggruppe. Bestandstætheden er meget forskellig. I 
Thy/Hanherred/Tranum området er bestanden stor. En bestand er ved at bygge op ”mellem 
motorvejene” i Nordjylland, og endelig er der i den østlige del set enkelte dyr helt ned til 
Hals. Dyrene skal ikke nødvendigvis forvaltes ens med hensyn til jagttider og afskydninger. 
Derfor er det afgørende at der er repræsentation i backinggruppen fra alle disse områder. Sam-
tidig skal vi tage hensyn til eventuelle kronvildtlaug der måtte være i regionen. Ingen har dog 
kendskab til sådanne laug. 
 
Der var enighed om at det i stor udstrækning skulle være jægere der skulle sidde i backing-
grupperne, idet der var jægernes adfærd der i største grad var afgørende for kronvildtets ud-
bredelse til nye områder. Der var forslag til at en schweisshundefører fra området kunne del-
tage. Efter lidt snak gik vi væk fra denne ide, idet disse schweisshundeførere har tavshedspligt 
med hensyn til eftersøgninger, og de skulle gerne fortsat være helt neutrale. Omvendt kunne 
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man frygte, at de ikke ville blive rekvireret til eftersøgninger, hvis de sad med i en backing-
gruppe som nogen måske ikke syntes om eksistensen af. 
 
Det besluttedes at der udpeges én backinggruppe for Tryn, Råbjerg og Kragskovhede områ-
det, samt én gruppe der dækker resten af regionen. Formanden vil rette henvendelse til kreds- 
og regionsformændene i Danmarks Jægerforbund, for her at få hjælp til at udpege  jæge-
re/jagtforeningsformænd til grupperne. Peter Have har navne på lodsejere samt et par jagtud-
lejere, der er trætte af den måde jagten forgår på i området, og formanden vil rette henvendel-
se til Peter Have. Så snart formanden har fået sat navne på deltagerne vil gruppen få besked. 
 
Backinggruppen for resten af regionen skulle være repræsenteret af følgende: 
 
 Fra Thy-området: 2 lodsejere/jægere (Niels Jørgen Pedersen har forslag), 

+ eventuelt Tonny Vang der både er lodsejer, jæger og jagtlejer     
ved staten (foreslået af Anton L) + en jagtforeningsformand. 

 Tingskoven:      Jagtforeningsformand. 
Tranum/Kås området: Jagtforeningsformand + en jæger Bjarne Lyngsøe (foreslået af

    Jan Ulrich).                           
 Hals området:      Hals Jagtforening. 

Østervrå: Østervrå Jagtforening. 
 

Når alle navne er på plads, vil formanden udarbejde en skrivelse som gruppen får lejlighed til 
at kommentere, som herefter udsendes til de foreslåede personer med invitation til at deltage i 
arbejdet.  
 
Herefter skal vi holde et møde med backinggrupperne, hvor kronvildtgruppens forretningsor-
den og tanker fremlægges, og hvor der udstikkes retningslinier  for det arbejde de enkelte for-
ventes at udføre i deres lokalområde. 
 
Den samlede bestandsstørrelse i hele regionen anslår vi til ca. 1000 dyr, fordelt ca. således: 
 
• Tryn, Råbjerg og Kragskovhede   ca. 175-200 dyr, 
• Øster Vrå, Dronninglund, Hjallerup og Hals ca.   20-30     - 
• Blokhus/Rødhus    ca.    50          -     
• Tranum     ca. 150-200    - 
• Thy      ca. 450-500    - 
 
Indsamling af materiale omkring bestandsstørrelser og afskydninger er vigtige værktøjer til 
vore ”værktøjskasse”. Vi talte om den model vi har brugt i Thy og til dels i Hanherred, hvor 
klitplantør Henrik Schjødt Kristensen hvert år sender skemaer ud til et stort antal meddelere. 
Disse skemaer bliver efter jagtsæsonen returneret til Henrik Schjødt Kristensen, der har op-
bygget en database til disse oplysninger. 
 
Der var enighed om at invitere Henrik S. Kristensen til at fremlægge ideen til ”Kronvildt 
Nordenfjords”- og de resultater der er indløbet medens indsamlingerne har fundet sted, ved et 
møde hvor backinggruppen også deltager. Det er en model der er godt afprøvet, og lige til at 
bygge videre på. Ideen kan udbredes via backinggruppen, således vi på den måde kan få hele 
regionen dækket ind med meddelere. Hvad der bliver kørt ned på vejene i den nordlige del af 
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regionen ved Kurt Thomsen en hel del om. Henrik Schjødt Kristensen ved en del om hvad der 
bliver kørt ned i Thy og Hanherred, og han har, som gammel kendt schweisshundefører, gode 
forbindelser til andre schweisshundeførere, der kan bidrage med deres viden. I øvrigt bør der 
også kunne indhentes tal fra Nordjyllands skovdistrikt. 
 
Afslutningsvis var der enighed om, at det var intentionen af afholde ca. 2 møder årligt med 
backinggrupperne. 
 
Pkt. 5.  Formanden vil til mødet med backinggrupperne fremlægge de 5 punkter der er nævnt 
under formål i forretningsordenen. Specielt punktet der handler om at få skabt overblik kron-
vildtbestandenes udvikling vil blive trukket frem. Kredsen af meddelere skal ved hjælp af 
backinggruppens lokalkendskab udvides, og med Henrik Schjødt Kristensens repræsentation 
af indsamlingsmodellen fra Thy og Hanherred, skulle der være mulighed for at få dette sat i 
”bedre” system. 
 
Pkt. 6.  Næste møde er den 11. maj på Hotel Søparken kl. 19,00, og hvis vi når at få backing-
grupperne på plads, vil de og Henrik Schjørdt Kristensen deltage i mødet. 
 
Pkt. 7.   Formanden bad om bemærkninger til dagens møde og mødeform, og der var tilfreds-
hed bordet rundt med dagens møde.  
 
 
Anton Linnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


