
Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland 
 

 
Referat fra møde tirsdag den 11. marts 2014, kl. 15.00. 
 
 
Deltagere:  Ivan Møller  Danmarks Jægerforbund (DJ) - formand  

Bente Nielsen Nordsjællands Landboforening (NOLA) 
  Carl Bruun  Dansk Skovforening (DS) 
  Peter Skat Nielsen Danmarks Naturfredningsforening  

  Peter Bagger  Dyrenes Beskyttelse 

  Preben Birch  Dansk Skovforening/Dansk Landbrug 

  Carl Bruun  Dansk Skovforening 

Fraværende:  Jens Bjerregaard NST-Nordsjælland 

   

Referent:   Niels Worm 

    

 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Ingen bemærkninger 

2. Orientering fra formanden 

Ivan har deltaget i formandsmøde på Kalø, hvor følgende emner har været til 

drøftelse: 

• Ny strategi for hjortevildtforvaltning 

• Bedre information og formidling af hjortevildtgruppernes arbejde 

• Mulighederne for reducerer markskader ved at skovene (NST) kan øge 

fødegrundlaget for hjortevildtet, og herunder også mulighederne for at øge 

hjortevildtets ædelyst tildele kunstgødning, da der ofte opleves en 

konkurrence med velgødede marker uden for skovene. 

• Fodringsproblematikken – om man kunstigt øger antallet af dyr, ud over 

terrænets naturlige bæreevne. 

• Mulighederne for at hjortevildtgrupperne fremover skal deltage i 

forvaltningen af vildsvin. 

• Hjortevildtgruppernes forvaltning af råvildtet 



• Udpegning af formand for hjortevildtgrupperne. I DJ’s kreds 7 vælges 

formanden på det årlige kredsmøde. 

 

3. Drøftelse af den årlige afrapportering for 2013/ 2014 
Afrapporteringen gennemgået og rapporten færdigskrives og fremsendes 
herefter til diverse parter. 
 

4. Sagen om udvidelse af grusgrav ved Alsønderup . 
 Sag om udvidelse af grusgrav ved Alsønderup er fremsendt til 

hjortevildtgruppens formand, da borgerne i området er af den opfattelse, at 
en udvidelse vil ske et af hjortevildtets sprednings-/færdselskorridorer og at 
en udvidelse derfor vil kunne påvirke hjortevildtets naturlige udbredelse m.v. 

 Sagen blev drøftet og taget til efterretning, men at det i øvrigt ikke er en sag 
som ligger uden for hjortevildtgruppens kommisorium og opgaver. 

 Formanden meddeler at hjortevildtgruppen ikke ønsker at indgå i eller at 
udtale sig i sagen. 

 
6. Bordet rundt 

• Peter Bagger viderebringer ros til/fra hjortevildgrupperne for 
ekskursionen til Nordsjælland i september. 

• Peter Skat Nielsen efterlyser baggrunden for Kongehusets jagtret. 
Dette er fastlagt i civillisteloven. 

• Preben Birch roser ekskursionsarrangementet. Ser ofte kronvildt i 
området omkring Nejede Vesterskov. Nævner i øvrigt problemet med at 
dåvildtet ofte æder wrapplastik, og opfordrer til at landmænd og 
hesteejere gøres opmærksom at de skal sørge for den nødvendige 
oprydning og bortskaffelse af wrapplastikken, så man undgår at 
dåvildtet kan komme til at æde det. 

• Niels Worm udsender oversigt over schwisshundeførernes trafik- 
eftersøgninger i 2013. (Materialet er udsendt en 12. marts 2014.)  
Der er varslet årsmøde for hjortevildtgrupperne tirsdag den 20. maj 
2014, kl. 14.30 til 18.30. Danmarks Jægerforbund, Kalø, Molsvej 34 
8410 Rønde. 
Endvidere er den årlige ekskursion for hjortevildtgrupperne fastlagt til 
12. – 13. september 2014 i Thy, med udgangspunkt i Hanstholm.  

• Bente Nielsen ser mange rådyr på sin ejendom ved Huseby, og har 
opfattelsen af at råvildtet medfører en del skader på / tab af afgrøder. 
 



 

7. Næste møde 
 Ikke fastlagt, men på et tidspunkt i august. 
 
 

 

 

NEW 27.03.2014 


