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TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET 
 

 
 
 
 
Kronvildtgruppens redegørelse og indstilling på baggrund af rapporter fra arbejdet i 
de regionale grupper i 2006 

 
De regionale kronvildtgrupper skal årligt rapportere gruppernes aktiviteter til 
Vildtforvaltningsrådet. Rapporten skal beskrive status og aktiviteter for de opgaver, som 
kronvildtgrupperne er pålagt at løse vedrørende forvaltningen af kronvildt.  
 
De regionale kronvildtgrupper har fem hovedarbejdsopgaver.  
 
1. At udbrede kendskabet til de etiske regler for kronvildtjagt 
2. At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på de etiske regler for kronvildtjagt 
3. At medvirke til at skabe overblik over krondyrbestandens udvikling og 

sammensætning 
4. At medvirke til at skabe overblik over afskydningen 
5. At medvirke til at skabe overblik over de skader, som krondyrene forvolder i 

jordbruget 
 
For at ensarte rapporterne er der bedt om besvarelse af nogle spørgsmål, der knytter sig 
til hver hovedopgave. Punkt 6 samler de spørgsmål, som ikke knytter sig direkte til de fem 
hovedopgaver. Frist for aflevering var den 31. marts 2007. 
 
Vildtforvaltningsrådets kronvildtgruppe 
Norbert Ravnsbæk, Danmarks Jægerforbund  
Poul Hald Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening (der også i gruppen 
repræsenterede Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse og WWF) 
Henrik Bertelsen, Dansk Landbrug  
Lars Møller Nielsen, Dansk Skovforening 
Ulrik Lorenzen, Skov- og Naturstyrelsen 
Henrik Lykke Sørensen, Skov- og Naturstyrelsen (Referent) 
 
Gruppen holdt møde den 30. april 2007, med henblik på at drøfte de regionale rapporter 
og gruppens indstilling til Vildtforvaltningsrådet. 
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Generelt om vilkårene for arbejdet i Vildtforvaltningsrådets kronvildtgruppe 
Medlemmerne i arbejdsgruppen ser gerne, at de vilkår kronvildtgruppen arbejder under 
forbedres. Der er især to områder, hvor gruppen finder, at der er behov for forbedringer: 

1) Arbejdsgruppen er nedsat af Vildtforvaltningsrådet. Gruppen har derfor en 
forventning om at Vildtforvaltningsrådet både i og uden for rådet bakker op om 
hovedlinierne i gruppens arbejde.  

2) De anbefalinger Vildtforvaltningsrådet giver på området, bør hurtigt følges op, da 
dette er afgørende for de regionale gruppers motivation, og den lokale oplevelse af 
fremdrift i projektet. 

 
Generelt om rapporterne 
Kronvildtgruppen har modtaget rapporter fra alle regionale grupper (9). Alle rapporter blev 
afleveret inden for den fastsatte tidsfrist, og kvaliteten af rapporterne er generelt forbedret. 
 
Mange regionale kronvildtgrupper har ydet en stor og god indsats, og alle er i gang med 
arbejdet.  
 
1. + 2. De jagtetiske regler 
Kronvildtgruppen kan ligesom i 2006 notere sig:  

- At, der generelt er en positiv holdning til en fælles kronvildtforvaltning. 
- At holdningsændringer kræver en vedholdende indsats over en lang periode. 
- At enkelte grupper fortsat finder det problematisk at påtale lovlige forhold, der er i 

strid med de etiske regler for jagt på kronvildt. 
- At grupperne ønsker støtte til markedsføringen fra Vildtforvaltningsrådet, Danmarks 

Jægerforbund og Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Gruppen finder det vigtigt, at alle parter fortsat sender det signal, at de etiske regler skal 
overholdes, og at alternativet er lovgivning, hvis ikke man ser en udvikling i den ønskede 
retning. 
 
Kronvildtgruppen, har igangsat udarbejdelsen af en ny og fælles informationsfolder med 
fokus på de jagtetiske regler og arbejdet i de regionale kronvildtgrupper. Folderen 
forventes klar medio august med forord af vildtforvaltningsrådets formand.  
 
3. + 4. Krondyrbestandens udvikling og sammensætning / overblik over afskydning 
Kronvildtgruppen har noteret sig: 

- At mange regionale grupper arbejder målrettet på den vanskelige opgave det er at 
skabe et bedre overblik over regionale bestande af kronvildt. 

- At grupperne fortsat vurderer, at kronvildtbestanden de fleste steder er stigende og 
breder sig.  

- At grupperne fortsat vurderer, at der afskydes for få kalve, mange unge hjorte og, at 
der i bestanden kun er få udvoksede hjorte. 

 
Arbejdet med at forbedre jagtudbyttestatistikken med mulighed for at indsamle mere 
detaljerede oplysninger om kronvildt er igangsat. Gruppen anbefaler, at dette arbejde 
prioriteres. 
 
5. Markskader 
Kronvildtgruppen har noteret sig: 
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- At, der i visse egne af landet er reelle problemer med markskader forårsaget af 
kronvildt. 

- At nogle regionale grupper har taget problemerne op og arbejdet seriøst med dem, 
men at det generelt er vanskeligt at tilvejebringe oplysninger, der kan give et 
overblik over det samlede omfang. 

- At Djursland foreslår den eksisterende ordning med natjagtstilladelser ændret til en 
ordning hvor alle lodsejere indenfor et geografisk afgrænset område får mulighed 
for at regulere hinder og kalve i ½ -1 time om morgenen i en begrænset periode. 

 
Gruppen finder det fortsat vigtigt, at der arbejdes med markskadeproblematikken i de 
regionale grupper. Ansvaret for at der tilvejebringes oplysninger om omfanget påhviler 
landbrugets repræsentanter i de regionale grupper. 
 
Gruppen anbefaler, at de relativt få landmænd, der rammes hårdt gives synlige 
handlemuligheder. Tilladelser til regulering bør administreres lempeligt. Når 
forsøgsordningen med regulering af kalve udløber i oktober 2008 bør mulighederne for at 
få tilladelse til regulering samlet set revurderes. De regionale kronvildtgrupper bør 
inddrages i denne revurdering. 
 
6. Øvrige emner 
 
Forskning og IT-støtte 
Kronvildtgruppen har som i 2006 noteret sig: 

- At mange regionale grupper savner IT-støtte med henblik på etablering af 
hjemmesider om kronvildtforvaltning på nationalt, regionalt og lokalt niveau. 

- At målrettet forskning i kronvildt ønskes. 
 
Et arbejde der skal føre frem til, at de efterspurgte IT-redskaber kan stilles til rådighed for 
regionale kronvildtgrupper og kronvildtlag er indledt. 
 
Gruppen anbefaler,  

- At, Skov- og Naturstyrelsen behandler ansøgning om finansiering af IT-redskaberne 
hurtigt og, at der afsættes de nødvendige midler. 

- At, der nedsættes en gruppe, der kan definere og prioritere forskning med relevans 
for kronvildtforvaltning. 

 
Jagttider 
Kronvildtgruppen har noteret sig at Kronvildtregion Djursland har genfremsat sit forslag 
om, at der indføres et forbud i 3-årig forsøgsperiode mod nedlæggelse af spidshjorte i 
Norddjurs og Syddjurs kommuner. 
 
Dåvildt 
Vildtforvaltningsrådet har anbefalet, at dådyr kan medtages i kronvildtgruppernes arbejde.  
Kronvildtgruppen opfordrer Skov- og Naturstyrelsen til at følge op på denne anbefaling ved 
at nedsætte regionale grupper de steder, hvor disse endnu ikke er nedsat, og foreslår at 
gruppernes navn ændres til regionale hjortevildtgrupper. 
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Rapportformatet 
Kronvildtgruppen vil udarbejde et skema, der skal anvendes af de regionale grupper ved 
den kommende afrapportering af bestands-udvikling m.v. Skemaet skal gøre det lettere at 
få et overblik over situationen i regionerne og gøre det muligt at danne sammendrag på 
landsplan. Den meget brede afrapportering bør gøres mere tematisk og målrettet. Det vil 
endvidere være hensigtsmæssigt at indkaldelsesskrivelsen til de regionale grupper 
udsendes før den aktuelle jagtsæson. 
 
Ekskursion 
Danmarks Jægerforbund har planlagt en ekskursion for medlemmer af de regionale 
kronvildtgrupper med temaet krondyrets biologi. Ekskursionen vil gå til Oxbøl og 
Klosterhedens statsskovdistrikter. 
Kronvildtgruppen støtter initiativet og opfordrer Skov- og Naturstyrelsen m.fl. til at dække 
de ret beskedne omkostninger, således at ekskursionen kan gennemføres uden udgifter 
for deltagerne.  
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