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             Odsherred, den 15. november 2007 
 
 
 
Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af ref.  
 

2. Siden sidst, Mikkel, Asger 
- pressemeddelelse, medieomtale 

 
3. Ulovlig jagt, Asger 

- Status på jagttid, lokal fredning hjort september. 
- politianmeldelse? 

 
4. Hjemmeside, Mikkel 

- forslag (www.hjorteforvaltning) 
- ny folder fra vildtforvaltningsrådet, VFR 
- Synlighed (evt. Skoven, Natur & Miljø, Jæger, Landbrugsavisen mm)  

 
5. Udsætning, Mikkel Asger 

- Feddet, Fakse 
- Stevns 
- Evt.  presse omkring udsætning  

 
6. Ny viden om bestandsstørrelse og sammensætning 

- Status hvad er der skudt eller påkørt i 2006-7  
- Udarbejdelse af et mere detaljeret bestandskort, kronvildt/dåvildt 

 
7. Videre forløb 

- Fremtiden for hjorteforvaltningsgruppen, Dåvildt 
- Studietur, evt. Oksbøl 
- Arbejdsplan for det videre forløb 
- Dato for næste møde, marts 2008 

 
8. Eventuelt 

 
 
Til stede: Asger Landsperg, Formand, (Danmarks Jægerforbund) 

Peter Treschow (Dansk Skovforening) 
Kurt Juhl (Danmarks Naturfredningsforening) 
Mikkel B. Clausen, Hans Henrik Erhardi (Vildtforvaltningskonsulent) 

 
Fraværende: Poul Fritzner (Dansk Landbrug), Leif Larsen (Dyrenesbeskyttelse), Jens Ris
 um (Fællesrepresentant Dansk Landbrug/Skovbrug) 
 
Mødet afholdt på Antvorskov kaserne
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Pkt. 1, Godkendelse af referat:   
 
Referat fra sidste møde er godkendt. 
 
 
Pkt. 2, Siden sidst:   
 
Gruppen er utilfredse med formidlingen af den ændrede jagttid på hjort. Formanden (Asger 
Landsperg) havde kontaktet danmarksjægerforbund, omkring formidling af fredningen i 
september. Danmarksjægerforbund har på trods opfordringen ikke bragt nyheden på 
deres hjemmeside før et stykke inde i fredningstiden. 
Odsherred Statsskovdistrikt (sekretariatet) havde d. 23. august 2007 sendt en officiel 
pressemeddelelse til de lokale aviser der dækker regionen. Ingen i gruppen havde dog set 
nogle artikler i aviserne. 
Gruppen er samlet set skuffede over presseovervågenheden omkring emnet. Gruppen er 
enige om at fremtidige informationer skal formidles bedre ud gennem flere medier og i en 
længere periode.  
 
Gruppen er utilfredse over Styrelsens beslutning om at lade fredningen gennemføre med 
den nye bekendtgørelse fra 27/6/2007. Gruppen havde gerne set at bekendtgørelsen først 
var trådt i kraft 1 år senere. Herved havde der været bedre mulighed for at formidle den 
ændrede jagttid ud til jægerne, bl.a. gennem Vildtinformation som tilsendes til alle jægere 
sammen med det nye jagttegn. 
 
Gruppen er lidt betænkelige ved den hårde beskydning af hjorte. Det er faktum at der på 
datoen for mødet er skudt et antal hjorte som svarer til flere års opsparing. Gruppen tror 
dog stadig på at folk er tilbageholdende og der ikke sker et skred i gruppens målsætning. 
 
Det lokale lau ved Åmosen v. formand Arne Sejersgaard-Jacobsen, Tømmerupgården har 
besluttet at anbefale en max afskydning på 10 dyr i sæsonen 07-08`. Det anbefales at der 
kun nedlægges hjorte over 12-ender og kalve. Der er ved mødet d. 7. 11 2007 kendskab til 
at der er skudt 6 hjorte og 1 er fundet død af ukendt årsag. Alle 6 hjorte er over 12-ender. 
 
 
 
Pkt. 3, Ulovlig jagt: 
 
Gruppen er begejstrede over fredningen af hjortene i september. Alle mener at fredningen 
har den ønskede effekt. Fredningen betyder at jægere ikke har mulighed for at skyde 
hjortene når de er mest aktive. I denne periode er de meget udsatte da de i brunsten 
trækker over store områder og krydser mange ejendoms grænser. 
Gruppen er bekendt med at der er skudt 3 dyr i fredningstiden. Den ene jæger har selv 
henvendt sig til Skovdistriktet, som har henvist til politiet.  
Gruppen vil ikke gøre yderligere i sagen omkring ulovlig jagt, med mindre vi bliver 
opmærksomme på jægere som har handlet i ”ond-tro”. 
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Pkt. 4, Hjemmeside mm.: 
 
Sekretariatet orienterede om den nye hjemmeside (www.hjorteforvaltning.dk). 
Hjemmesiden er oprettet for alle hjortegrupper i landet, og administreres af sekretærerne 
for hjortegrupperne (SNS). Der findes en hjemmeside for hver regionale hjortegruppe. 
Hjemmesiden indeholder generelle oplysninger om hjorteforvaltningen, jagtetiske 
retningslinier. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med dagsordner, referater, 
afrapporteringer til VFR. mm.. Ligeledes vil der fra den regionale hjemmeside blive henvist 
til de lokale hjortelau som findes i området. Dette giver en god indgang til lokalområderne. 
 
Der er udarbejdet en ny folder fra VFR. Folderen informerer omkring 
Kronhjorteforvaltningen i de regionale hjortegrupper, status i Dk mm..  
 
Gruppen er enige om at der skal laves en artikel omkring Kronjorteforvaltningen i regionen. 
Artiklen skal indeholde et historisk resume, den nuværende status samt de fremtidige 
målsætninger, inkl. opfordring til nye lau. Artiklen kunne fint have sit fokus omkring lauet 
ved Torbenfeldt.  
Asger Landsperg tager kontakt til en journalist fra Danmarks Jægerforbund. Det er aftalt at 
alle i gruppen skal have mulighed for at gennemlæse artiklen inden den bringes i ”Jæger”. 
Det er oplagt at artiklen videregives til andre fagblade, evt. med en anden faglig vinkel. 
 
Peter Treschow vil gerne fremskaffe billeder af de hjorte der er skudt på Torbenfeldt. Peter 
sikrer at jægerne er indforståede med at billederne bringes i artikler/hjemmeside. 
Billederne kan også bruges ved afrapportering til VFR. 
 
 
Pkt. 5, Udsætning: 
 
Der ligger en forespørgsel til hjortegruppen omkring udsætning af kronvildt på Feddet, v. 
Fedgården. Gruppens holdning er: - hvis der nedsættes et lokalt lau for området, hvor de 
store lodsejere bakker op om en lokal fredning af kronvildtet i området, vil gruppen indstille 
til VFR at der kan gives en tilladelse til udsætning. 
De store ejendomme som bør indgå i et evt. nyt lau er: Bækkeskov, Vallø, Jomfruens 
Egede, Vemmetofte.  
Der bemærkes at Jens Risum, Gisselfeldt undersøger nærmere med de andre lodsejere. 
Umiddelbart vurderes det at der ikke er interesse blandt alle ejendommene. 
 
Gruppen er undrende over for ansøgningen, da det mest oplagte model for Feddet var 
etablering af en dyrehave. Gruppen vurderer at ejendommens interesse for kronhjorte 
skyldes underholdningen til den campingplads som findes på Feddet, samt økonomiske 
interesser i jagten. Gruppen anbefaler at der udsættes dåvildt i stedet for kronvildt. 
Dåvildtet er mere velegnet til det relativt store publikumstryk som findes på området. 
 
Sekretariatet udarbejder et udkast. Gruppens svar sendes v. formanden til ejeren af 
Fedgården. 
Gruppen er opmærksomme på, at en evt. tilladelse om udsætning har stor bevågenhed, 
og vil alt andet lige give interesse hos andre lodsejere. 
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Gruppen blev informeret omkring sagen om ulovlig udsætning på Omø. Gruppen er enig 
om at det ikke er en sag de bør gå ind i. Det kan komme på tale at gruppen skal høres, 
hvis der skal laves en lovliggørelse af sagen, på et senere tidspunkt. 
 
 
 
Pkt. 6. Ny viden om bestandsstørrelse og sammensætning: 
 
Gruppen vurderer at der i regionen står ca. 230 +/- 50 incl. kalve. Dette er en fremgang fra 
ca. 175 stk. sidste år. Man gætter på at bestanden vokser med ca. 50 nye dyr om året, 
efter jagt. 
 
Ved næste møde skal der evalueres på årets jagt. Er gruppen tilfreds med den nuværende 
afskydning og jagttid, er der behov for evt. justeringer. 
 
Gruppen har aftalt at alle medlemmer noterer alle de nedlagte dyr som de er bekendte 
med. Det gælder både kron- og dåvildt. Optællingen inkl. navn og dato vil give et fornuftigt 
billede af årets jagtudbytte. En evt. vejning af de nedlagte kalve vil give interessante 
oplysninger. 
 
Gruppen synes det ville være interessant at der laves et forsøg med montering af GPS-
sender på dyrene i regionen. Asger Landsperg nævnte muligheden for at søge midler 
gennem Åge V. Jensen fonden. Kurt Juhl vil kontakte Poul Hald ang. evt. muligheder. Der 
er muligheder for indfangning på Torbenfeldt/Gisselfeldt  
 
 
 
Pkt. 7: Videre forløb: 
 
Sekretariatet kontakter Falk/Schweisshundeførerne således at gruppen bliver bekendt 
med alle registrerede påkørsler, både af Kronvildt og Dåvildt. 
 
Sekretariatet udarbejder den regionale afrapportering til VFR, og fremsender til 
medlemmerne inden næste møde. Afrapporteringen diskuteres på næste møde inden 
afleveringsfristen d. 31 marts. 
 
Næste møde afholdes hos Jens Risum, Gisselfeldt, primo marts. 
 
 
Pkt. 8: Eventuelt: 
 
Peter Treschow oplyser at Dønnerup og Ranglemølle ved eget initiativ har kontaktet lauet 
omkring Åmosen, Tømmerupgården for at blive optaget. 
 
Kurt (DN) spørger til hvorvidt krybskytter er et aktuelt eller fremtidigt problem. Ingen 
kender til sager på nuværende tidspunkt. Gruppen vurderet det ikke som et problem, men 
vil følge udviklingen løbende.  
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Det blev på mødet drøftet om folk i gruppen var interesserede i en studietur. Der kom flere 
forslag frem: Rügen, Berleburg, evt. Oksbøl. Temaet kunne evt. være afskydningspolitik. 
Studieturen diskuteres på næste møde. 
 
Gruppen er enige om, at selv om der ikke findes kronvildt i et område vil det være 
fornuftigt at etablere lau. Lauene kan etableres omkring evt. dåvildt i området. En sådan 
gruppen vil give et godt sammenhold i lokalområdet, give mulighed for at diskutere jagten i 
området og kronvildtforvaltningen når/hvis kronvildtet kommer til området. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mikkel Bornø Clausen 
Sekretariatet 
 


