
Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland 
 

 
Referat fra møde tirsdag den 23. september 2014, kl. 19.00. 
 
 
Deltagere:  Ivan Møller  Danmarks Jægerforbund (DJ) - forman  
  Carl Bruun  Dansk Skovforening (DS)  
  Peter Bagger  Dyrenes Beskyttelse (DB) 
  Preben Birch  Dansk Skovforening/Dansk Landbrug 
  Jens Bjerregaard C. Naturstyrelsen, Nordsjælland 
   
Fraværende:  M. afbud  Peter Skat Nielsen (DN) 
  U. afbud  Bente Nielsen, Nsj. Landboforening 
  
Referent:   Niels Worm 
    
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Ingen bemærkninger 

2. Orientering fra formand 
• Ivan Møller + Niels Worm har deltaget i en meget inspirerende 

ekskursion til Hasselbusch i Nordtyskland den 24. august, hvor temaet 
var hjortevildtforvaltning.  

• Den 12./13. september havde den nordjyske hjortevildtgruppe inviteret 
på ekskursion til Thy. Emnerne på ekskursionen var bl.a. arbejdet i 
hjortevildtgruppe Nordjylland, herunder jagttid og forvaltning af 
regionens då- og kronvildt, tur til brunstpladser i Hanstholm reservatet, 
naturgenopretning, hjortevildt og vindmøller. 

• Ivan har holdt en del foredrag i de lokale jagtforeninger om jagttider og 
forvaltning, herunder forvaltning af mellemhjorte. 

• Tilsyneladende er der lidt forvirring omkring beskrivelsen af en 12-
ender i bekendtgørelsen om jagttider. Niels sørger for afklaring. 

• Der er påkørt en 16-ender hjort på Kildevejen ved Vejby.  
 

3. Markskadeproblematik – herunder opfølgning på pr oblemerne hos Henrik 
Petersen 

Det er aftalt at Niels, til hjortevildtgruppens kommende møde, laver et oplæg 
til håndtering af markskadeproblematikken og herunder også håndtering af 
ønsker om regulering af kronkalve. Oplægget forventes at indeholde 
anbefalinger af muligheder for anvendelse af skræmmemidler, herunder art, 
antal og omfang. 
 
 



4.  Indtryk fra ekskursion til h.h.v. Nordtyskland og Thy. 
 Ivan Møller + Niels Worm deltog i en meget inspirerende ekskursion til et 

”hjortevildtlaug” i Hasselbush i Nordtyskland. Indtrykket var at der man i det 
lokale ”hjortevildtlaug” havde fat på kronvildtforvaltningen på en rigtig god 
måde. Samarbejdet i omfattede et areal på ca. 8.000 ha, hvor der bl.a. var 
fastsat kvoter på hjortevildtet generelt. I forvaltningsarealet indgik ca. 1.500 
ha statsejet skov. Minimumsarealet for jagtudøvelse var på 75 ha, men flere 
ejere kunne samarbejde om jagten, men skulle i så fald skulle samle min. 
250 ha. Der blev lavet årlige bestandsopgørelser, som sammen med 
markskadeproblemer m.v. dannede baggrund for fastsættelse af den årlige 
afskydning. De/det tildelte dyr skulle ikke nødvendigvis nedlægges på ens 
egen ejendom. 

 Ivan Møller, Peter Bagger, Peter Skat Nielsen og Niels Worm deltog i 
ekskursionen til Thy. Der var her enighed om og forståelse for at man skal 
forsøge at holde på et større antal ældre hjorte, og at man skal sørge for en 
passende reduktion af bestanden af hundyr og kalve. Endvidere blev behovet 
og mulighederne for etablering af velfungerende aflastningsarealer beset og 
diskuteret. 

 
6. Bordet rundt 

• Preben Birch ser pæne dåhjorte i området omkring Nejede 
Vesterskov. 

• Peter Bagger mener at opsætning af advarselstavler for hjortevildt har 
en god effekt bl.a. vurderet på baggrund af opsætning af 8 
advarselstavler i et område syd for Roskilde. 

• Der har været problemer med at få fastlagt en entydig afgrænsning for 
særfredningen af kronvildtet i Nordsjælland. Niels Worm indstiller til 
hjortevildtgruppen, at man vælger at afgrænsningen fremover følger 
grænserne for Region Hovedstaden. Indstillingen vedtaget. 

   
 
7. Næste møde 
 Ikke fastlagt. 
 
 
 
NEW 27.09.2014 


