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Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Ingen bemærkninger 

2. Orientering fra formanden 

• Fremlæggelse af notat fra Vildtforvaltningsrådets hjortevoldtgruppe 

• Gennemgang af punkter fra sidste møde for hjortevildtgruppernes formænd 

på Kalø 

• Formanden har deltaget i møder i Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF) i 

Hillerød og Gribskov kommuner. Hillerød JKF tilkendegav tilfredshed med 

den nuværende jagttid og forvaltning, hvorimod Gribskov JKF ønsker kron-

vildtets jagttid udvidet til perioden 1. september – 31. januar. 

• Det vurderes at afgangen fra kronvildtbestanden i Nordsjælland i 2012 ligger 

udgør omkring 40 dyr, hvoraf de ca. 30 er nedlagt under jagt, medens den 

resterende del er påkørt i trafikken og dødfundne. 

• Formanden meddelte at en schweisshundefører havde nedlagt en skadet hjort 

mellem Helsinge og Valby. Endvidere var der nedlagt en syg hjort i Freerslev 

Hegn i januar. Den syge hjort er blevet undersøgt på Veterinærinstituttet, 

hvor det kunne konstateres at hjorten var voldsomt angrebet af lungeorm.  

Problemet omkring aflivning af skadede og syge dyr blev drøftet. 

 



 

 

 

3. Nyt angående markskader  (Jan Larsen) 
Formanden redegjorde for markskadeproblemer forårsaget af kronvildt 
generelt, men med særlig fokus på problematikken hos Jan Larsen, 
Helsinge. 
Danni Stokbæk har i samarbejde med Niels Kanstrup og Kristian Stenkær 
udarbejdet forslag til opsætning af afværgehegn, som forsøges etableret af 
billige materialer. Kristian Stenkær redegjorde for at der opsættes 2 hegn 
h.h.v. vest og nord for Valby Hegn, som kommer til at bestå af 2 
strømførende tråde/reb ophængt på træ- og plastikpæle. 
Der opsættes endvidere et tilsvarende hegn på en ejendom på Vestsjælland. 
Økonomien afholdes via projektet ”Kronvildt på Sjælland”. 
Formanden benyttede lejligheden til endnu engang at appelere til, at 
landmænd der konstaterer markskader forårsaget af hjortevildt, straks retter 
henvendelse til Hjortevildtgruppen i god tid inden skaden når et ikke 
acceptabelt omfang, og på et så tidspunkt, at Hjortevildtgruppen har 
mulighed for at besigtige de konkrete skader. 
 
 

4. Hjortevildtgruppernes årlige ekskursion 2013 – t il Nordsjælland . 
 Hjortevildtgruppen for Nordsjælland er blevet forespurgt om man i 2013 vil 

afholde den årlige ekskursion for landets 12 hjortevildtgrupper. 
Hjortevildtgruppen foreslår at det overordnede tema bliver dåvildtforvaltning 
med særlig fokus på forvaltningen dåvildt i Gribskov, som rummer landets 
største bestand. 

 Endvidere er der forslag om besøg og foredrag omkring hjortevildtet – bl.a. 
parforcejagt og besøg på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. 

 Der er følgende datoer i spil: 13. + 14. eller alternativt 20. + 21. september 
2013.  

 Da datoen kan være problematisk i forhold til høst og jagttid på kronvildt blev 
det besluttet at den endelige dato fastsættes på Hjortevildtgruppens møde i 
marts. 

 Niels undersøger muligheder og vilkår for overnatning og lokaler på 
Skovskolen. 

 
 
 



5. Jagttid på kronvildt 
 Der er enighed i Hjortevildtgruppen om at man vil fastholde det foreliggende 

forslag om at jagttiden for kronvildtet kommer til at omfatte hele november 
måned. Punktet tages op på førstkommende møde i marts. 

 
6. Bordet rundt 

• Bente Nielsen ser frem til det aftalte orienteringsmøde den 19. februar 
2013, mellem Agrovi’s planteavlskonsulenter og NST, Nordsjælland 
omkring mulighederne for forebyggelse af vildtskader. 

• Bente Nielsen ser mange rådyr og gæs på hendes ejendom mellem 
Helsinge og Annisse, og mener at specielt gæssene medfører en del 
markskader 

• Der er fremsat forslag om at Dyrenes Beskyttelse indkøber et antal af 
den nye bog ”Danske Guldmedaljer”, som er skrevet af Robert 
Vestergaard. Peter Bagger meddeler at sagen afgøres i DB’s 
forretningsudvalg inden næste møde. 

 

7. Næste møde 
 Næste møde er fastsat til den 14. marts 2013, kl. 15.00 på Ostrupgård.. 
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