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Referat  
 

Møde i Jægerforum for Naturstyrelsen Nordsjælland 

 

Dato:  20/09 - 2016 

Tidsrum:  19.00-21.30 

Deltagerkreds: 

For jægerrådene og jagtforeningerne i Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør kommuner: 

Skævinge Jagtforening    Bøj Hjemle 
Skævinge Jagtforening    Bo Jarner 
Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening  Finn Poulsen 
Tikøb Jagtforening    Ebbe Nielsen 
Torup Sogns jagtforening    Hans Jørgen Andersen 
Ramløse Jagtforening    Thomas Laursen 
Skovskolens Jagtforening                                                                                      Zacharias Jacobsen  
Skovskolens Jagtforening    Jens Røge 
Græsted Jagtforening    Peter Schrøder 
Græsted Jagtforening    Lene Dyring 
Esrum og Omegns Jagtforening   Steen Svendsen 
Esrum og Omegns Jagtforening   Per Olsen 
Karlebo Sogns Jagtforening    Jørgen Løvgren 
Gørløse Jagtforening    Mads Jepsen 
Hillerød Jagtforening    Christian Færch Jensen 
 
For Naturstyrelsen Nordsjælland: 
 
Jens Bjerregaard Christensen 
Niels Erik Worm 
Mads Bisgaard (stud.) 
 
Dagsorden jf. mail, ”dato” 

1. Velkomst v/skovrider lokalenhedens jagter i sæsonen 2015/2016 (JBC)  

3. Lokalenhedens jagter i Jens Bjerregaard Christensen  

2. Evaluering af  

den kommende sæson 2016/2017 (JBC)  

4. Nationalpark Kongernes Nordsjælland – hvilken betydning får det for udøvelse af jagt og 

for vildtet i skov, mark og på vandet. 

5. Nyjægerjagter 201/2017 (NEW)  
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6. Orientering om DJ’s reguleringskorps v/ Finn Poulsen  

7. Forhold man skal være opmærksom på ved regulering, herunder også eventuelle metoder, 

f.eks. ved regulering af måger v/ Chr. Færch  

8. Eventuelt  

1. Velkomst 

Gennemgang af dagsorden. Der var lavet en enkelt tilføjelse i form af punkt 4. ”Nationalpark 

Kongernes Nordsjælland – Hvilken betydning får det for udøvelse af jagt og vildtet i skov, mark og 

på vandet”   

Jens Bjerregaard fortalte at der er kommet en ny nationalpark og at denne har været længe 

undervejs. Nationalparken vil danne baggrund for øget fokus på naturen i Nordsjælland. Videre 

fortalte han om Jagt og Skovbrugsmuseet, som er blevet flyttet til Jylland. 

Naturstyrelsen er blevet opsplittet så der nu findes Naturstyrelsen og SVANA – Styrelsen for vand- 

og naturforvaltning. Den ”gamle” Naturstyrelse findes ikke mere. Naturstyrelsen skal varetage den 

offentlige arealforvaltningsamt større projekter som f.eks. skovrejsning, mens SVANA primært skal 

varetage myndighedsopgaverne. Naturstyrelsen har dog fået vildtreguleringsdelen på kontrakt fra 

SVANA. Vildtforvaltningen vil fortsat vil ligge hos Niels Worm, og jægerne vil ikke kunne mærke 

forskel på den ”gamle” og den ”nye” Naturstyrelse i forhold til vildtforvaltningsspørgsmål.  

 

2. Evaluering af lokalenhedens jagter i sæsonen 2015/2016 – Jens Bjerregaard 

Der blev afholdt en række invitationsjagter, hvor det primært var jagtforeninger og naboer som 

havde gjort noget specielt for naturen, som havde været deltaget. Der blev afholdt 5 riffeljagter, 

hvor der ca. 50 af de lokale jagtforeningers medlemmer deltog. Der blev også afholdt 2 hagljagter 

med deltagelse fra de lokale jagtforeninger. 

Riffeljagterne fik stor ros for at være udført professionelt og de deltagende havde haft fantastiske 

dage og oplevelser. 

Jens Bjerregaard roste de deltagende jægere for god skydning og opførsel på riffeljagterne, 

specielt den første jagt var helt sublim.  
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Jens Bjerregaard forklarede at Naturstyrelsen har nogle udfordringer i forhold til håndtering af 

vildtet, da det er på kant med arbejdsmiljøloven i forhold til tunge løft. 

Afskydningen af dåvildt var fastsat til 250 stk. og der blev skudt 233 stk. Der blev i alt nedlagt 550 

stk. vildt (råvildt og dåvildt). Der bliver ikke skudt sikavildt. Kongehuset er de eneste som skyder 

kronvildt og der havde man haft en fantastisk jagt i Valby Hegn, hvor der blev skudt 13 stk., fordelt 

på 10 hinder, 2 spidshjorte og 1 kalv. 

Hjortevildtgruppen for Nordsjælland har skrevet til Vildtforvaltningsrådet. Af skrivelsen fremgår at 

gruppen gerne selv vurderer hvor hjortejagten i Nordsjælland skal ligge og at afskydning af hjort 

kun kan ske, hvis den opfylder et krav omkring geviret som skal være minimum ulige 12-ender og 

større.   

Dåvildtet er i fremgang og dette vurderes at skyldes de vinter grønne marker, den øgede skov 

procent i DK og jægernes evne til ikke at skyde hver gang man har muligheden.  

Dåvildtet og kronvildtet viser stærke sundhedstegn. Desværre er rådvildtet i tilbagegang og det 

vurderes at bestanden er på mellem 50-30 % af hvad den var for 7-8 år siden. Årsagen menes at 

skyldes forkert fodring og parasitter. Det bedste råd Naturstyrelsen kan give er at være forsigtig 

med fodring af råvildt. 

3. Lokalenhedens jagter i den kommende sæson 2016/2017 – Jens Bjerregaard 

Naturstyrelsen har haft et møde med kongehuset omkring afholdelse af betalingsjagter. 

Konklusionen på mødet blev, at Naturstyrelsen kan lave betalingsjagter på arealer hvor 

kongehuset har jagtretten. Fra politisk hold, er der tidligere lagt op til at Naturstyrelsen skal lave 

betalingsjagter, så den almene danske borger kan købe en plads. Pt. afventer Naturstyrelsen en 

melding om, hvordan betalingsjagterne skal administreres. Det forventes at betalingsjagterne 

starter 2016. Dermed ophører invitationsjagterne og jagtforeningerne mister deres pladser på 

riffeljagterne. Der vil være invitationsjagter med hagl hvor jagtforeningerne kan deltage. 

Der er p.t. planlagt 5 betalingsjagter, 3 jagter for Kongehuset, 4 nyjægerjagter og 2 jagtforenings-

jagter med hagl. 

(Det er efterfølgende besluttet at betalingsjagterne skal have mere tid for at kunne  
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planlægges/iværksættes ordentligt og at betalingsjagterne derfor først bliver iværksat fra 

sæsonen 2017/2018) 

Det forventes, at prisen for en dagjagt vil ligge på niveauet 5000 - 6000 kr. Dagjagerne er planlagt 

som stortrykjagter med 2 såter. Den første såt er planlagt i Gribskov, hvor der vil være mulighed 

for afskydning af både dåvildt og råvildt. Anden såt planlægges afviklet i en af de mindre skove og 

her vil det tilstræbes at der primært skyde råvildt. Hver jagt planlægges have 3 skyttehold af 7 

skytter, i alt 21 skytter pr. jagt. I alt 105 jægere fordelt over 5 jagter. 

4. Nationalpark Kongernes Nordsjælland – hvilken betydning får det for 

udøvelse af jagt og for vildtet i skov, mark og på vandet. – Jens Bjerregaard 

Det er Naturstyrelsens mening at der fortsat skal drives jagt i nationalparken, da det er en 

integreret del af kulturen og traditionen i Kongernes Nordsjælland. 

Der vil fortsat være stort behov for hjælp fra jagtforeningerne i forhold til bekæmpelse af mink og 

andre skadevoldende og invasive vildtarter i nationalparken. 

Det vil være muligt som lodsejer inden for Nationalparkens grænser at blive tildelt et logo, som 

kan bruges til branding i forhold til salg og markedsføring af forskellige ting. Det har været 

meningen at gøre Nationalparken attraktiv for lodsejerne og dette logo skal være med til at 

forstærke denne intention. Det vil være nødvendigt at overholde visse krav for at kunne være 

bruger af Nationalparkens brand. Administration og tildeling af logo vil blive en opgave for den 

kommende nationalparkbestyrelse. 

5. Nyjægerjagter 2016/2017 – Niels Worm 

Der blev åbnet op for 6 nyjægerjagter, hvor man gerne ville have 35-40 deltagende på hver. Der 

blev åbnet op for tilmelding til 3 jagter.  Tilmeldingen til disse jagter var elendig. Den første, som 

blev gennemført, havde 11 deltagere. Den næste nyjægerjagt havde 8 tilmeldte og den sidste 

havde kun 3. 

En nyjægerjagt starter kl 0800, hvor det bliver gennemgået hvordan man agerer på jagt. Der bliver 

lagt vægt på at forklare, at jægerne er en minoritet og at det derfor er vigtigt at man opfører sig 

eksemplarisk for at undgå konflikter med andre brugere af naturen.  
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På jagterne afskydes der primært råvildt og ræv, da det meste af jagterne foregår skov. Der er få 

anskydninger og de deltagende nyjægere er seriøse og engagerede. Den enkelte nyjæger kan efter 

eget valg frit tilmelde sig en jagt i hele landet.  

Det blev foreslået at man fylder nyjægerjagterne op med erfarne jægere fra de lokale 

jagtforeninger. Dette vil give nyjægerne en mulighed for at skabe jagt relaterede venskaber på en 

nem og ukompliceret måde. Dette forslag vil blive taget med på møde hvor nyjægerjagterne skal 

planlægges. 

Det har været et problem, at skydetiden på de lokale skydebaner er begrænset, i og med at der 

kommer flere på skydebanerne end tidligere, da nyjægerne skal have bestået haglskydeprøven for 

at kunne komme på jagt. Det er indtrykket at haglskydeprøven tager længere tid at bestå for de 

fleste nyjægere end forventet.  

De nyjægere som har været med på jagt i Naturstyrelsen Nordsjælland har rost jagterne og givet 

udtryk for, at de har lært noget de kan tage med videre i deres jægerliv. Mødedeltagerne fik 

udleveret folderen ”Kom med på jagt”, som udleveres jagttegnsaspiranter i tilknytning til bestået 

jagttegnsprøve. Folderen indeholder information og invitation til Naturstyrelsens nyjægerjagter. 

Det blev i den forbindelse nævnt at andre enheder i Naturstyrelsen laver invitationer, som har et 

mere personligt præg og derfor virker mere attraktive. 

Der blev opfordret til at de lokale jagtforeninger sørger for at foreningens nyjægere deltager i 

Naturstyrelsens nyjægerjagter. 

6. Orientering om DJ’s reguleringskorps v/ Finn Poulsen 

Det kræver meget tid at foretage fældefangst og udbyttet fra de forskellige reguleringsjægere er 

svingende. Der blev lavet et kursus på Skovskolen for reguleringsjagt. Det resulterede i nye 

fældejægere og gav frisk blod til det nuværende korps hvilket var dejligt. Fældefangerne møder 

stor begejstring hos grundejere - særligt sommerhus områder, hvor der fanges ræve og mink.  

I august 2015 blev der opsat 7 minkfælder med modem, 2 slagfælder og 3 rævefælder. Resultat til 

dato er 4 mink og 13 ræve. Næsten alle ræve har haft skab. Der vil blive igangsat et nyt projekt 

med mink fangst rundt om Arresø. For at kunne opstille fælder hele vejen rundt om søen, vil det 
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være godt med flere foreninger og flere aktive deltagere, for dermed at optimere mulighederne 

for fangst.  

7. Forhold man skal være opmærksom på ved regulering, herunder også 

eventuelle metoder, f.eks. ved regulering af måger – Niels Worm 

Hjemmesiden hvor man søger om dispensation til regulering er blevet gjort mere brugervenlig. 

Der bliver givet i størrelsesordenen 10.000 automatiserede dispensationer og yderligere 800-1000 

manuelle dispensationer fra Naturstyrelsen hver år. 

Der bliver lavet for mange ansøgninger som ikke opfylder kravene til regulering. Regulering skal 

foregå så det hjælper landmanden og ikke så det ikke får karakter af jagt eller tilgodeser jægeren 

som foretager reguleringen. 

Der er sket politianmeldelse af jægere, og sket konfiskation af udstyr, som ikke overholder 

reguleringsbestemmelserne. 

Der blev opfordret til at landmænd med vildtskadeproblemer investerer i skræmmemidler for at 

bortskræmme uønskede arter.  

Der blev opfordret til at reguleringsjægeren er meget konkret når man orienterer lokale borgere 

om regulering af specielt råger og skader, for at undgå tvivl som alt for ofte fører til spørgsmål og 

konflikter. 

Måger blev nævnt som et muligt problem i fremtiden. Regulering af måger sker mest effektivt ved 

oliering af æggene i reden. Det er specielt i havnebyer og industriområder hvor problemet er 

størst. I Århus kommune har man hyret et firma ind som bruger en drone til at flyve og 

sprøjte/oliere mågeæg.  

8. Eventuelt 

Der var ikke nogen som havde noget at tilføje. 

Dog understregede Jens Bjerregaard til sidst at de gerne vil holde et opfølgende møde, hvor man 

vil gennemgå hvordan det er gået med afholdelse af de nye betalingsjagter. 

 

 

Referat: Mads Bisgaard, kl 2130, 20/09-2016 


