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Referat af møde i Hjorteforvaltningsgruppen, Sydsjælland, 10. april 2008, Gisselfeld Kloster 
 
 
 
Fraværende: 
Afgående formand: Asker Landsperg DJ. og Leif Nielsen, Dyrenes beskyttelse. 
 
 
Dagsorden godkendt. Med bemærkning om, at dato for mødet var 10. april 08. Dagsorden for 
tidligere berammet og aflyst møde i marts 08 var anvendt. 
 
 
Ad. 1 
Afbud fra tidligere formand Asker Landsperg. Ny formand for gruppen, Jesper Jensen, 
Danmarksjægerforbund (DJ) orienterede om baggrunden for Asker Landspergs udtræden som 
formand. Jesper Jensen præciserede at Asgers afgang ikke havde noget med gruppen eller dens 
arbejde at gøre.  Afgangen skyldes interne årsager mellem Asker Landsperg og  DJ. 
 
 
Ad. 2 
Jesper Jensen, præsenterede sig for gruppen og fortale om sin baggrund for at gå ind i arbejdet 
med hjorteforvaltning. Jesper er selv jæger, har siddet mange år i DJ. Han har tidligere været 
regionsformand, og er senest valgt ind som hovedbestyrelsesmedlem for DJ  
 
 
Ad. 4 
Der var ingen emner under dette, bortset fra nogle rettelser til referat af 15. november 2007. 
 
- Under punkt 5, Udsætning, 3 linie.  ”Lokal fredning” erstattes af ”frivillig fredning”, idet der aldrig 
har været et ønske om at indføre lokal/særfredninger indenfor gruppens område, bortset fra 
gruppen indstilling til VF-rådet om fredning af hjort i september. 
 
 
Ad. 5 
Den årlige indberetning til Vildtforvaltningsrådet (VF) har været til udtalelse hos hjortegruppens 
medlemmer, kommentarer er indarbejdet og indberetningen er indsendt rettidig (d. 31. marts). 
 
Peter Treschow , Dansk Skovforening  mente at det indberettede bestands-estimat lå i overkanten 
af det faktiske antal dyr. Manede til forsigtighed. 
 
 
 
Ad 6. 
Status på arbejdet. Punktet flyttet ned under pkt 9 
 
Kronvildtbestanden er generelt i fremgang indenfor gruppens område. 
Der er oprettet 2 lokale laug. 
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Der er startet på en forsigtig afskydning. ”Tømmerupgaardlauet” har i sæsonen 2007/08 besluttet 
at afskyde 10 dyr fordelt på store hjorte og kalve.  
Der er et øget ønske fra naboejendomme om at komme med i lauget omkring 
Åmosen/Tømmerupgårdlauet. 
 
Gruppen har kendskab til, at der i alt er nedlagt ca. 20 stykker kronvildt i jagtsæsonen 07/08 på 
den frie vildtbane. 
Der er primært skudt store og mellemstore hjorte. Der er kun kendskab til et mindre antal kalve. 
Gruppen vil opfordre til at indgå i lokale hjortelaug og få en afvejet afskydning, så det ikke kun er 
hjortene der står for skud. Afskydningen bør tilrettelægges så der bibeholdes en fornuftig køns og 
aldersfordeling blandt dyrene. Hovedvægten af afskydningen bør pt. lægges på kalv. 
 
Gruppen mener at der i 2008 er behov for øget omtale af hjorteforvaltningen inden for regionen, 
især i DJ-medlemsblad ”Jæger”. Idet der er nu taget hul på en forvaltningsmæssig afskydning er 
det vigtigt, at denne kommer til kendskab blandt jægere og lodsejere i kerneområdet, for at undgå 
myter og undgå at der opstår en holdning til at kronvildtet er givet frit.    
 
Der skal udarbejdes en artikel som omtaler gruppens virke og hensigter inden jagtsæsonen 
2008/09. Særligt skal det nævnes at der pr. 2007 er indført fredning at hjort i september indenfor 
det område hjortegruppen dækker. 
 
Yderligere skal det nævnes at der sker en meget moderat afskydning i de områder hvor bestanden 
er størst, men at det ikke betyder at bestanden kan tåle en hård afskydning andre steder i 
regionen. 
 
Hvis andre i gruppen har mulighed for at bringe artikler i fagblade er det med til at sprede 
kendskabet til forvaltningen. 
 
Evt. artikler bedes gennemlæst af alle medlemmer i gruppen inden de bringes til medierne. 
Således sikres en fælles linje og opbakning i gruppen.  
 
 
Ad. 7 
Gruppen forholder sig til dåvildt som til kronvildt, indsatsen koncentreres om de områder der 
allerede d.d. har en bestand af dåvildt. Gruppen er opmærksomme på, at der mange steder pt. står 
nogle få dyr i div. småskove. 
 
Ansøgninger om udsætning af hjortevildt sendes af ansøger til Skov- og Naturstyrelsen, hvorefter 
den sendes i høring i den regionale hjortegruppe.  
Gruppens linje i behandling af ansøgninger er, at der skal være bred lokal enighed/opbakning til 
udsætning fra lodsejere i området. Endelig skal området være egnet habitat for arten.  
 
Gruppen har kendskab til en ulovlig udsætning af dåvildt på Omø. Udsætningen er politianmeldt.  
DJ og den stedlige vildtkonsulent forventer at afholde et møde på Omø, for at vurdere 
opbakningen til en fremtidig dåvildtbestand på Omø. Mødet skal afklare de fastboende lodsejeres 
holdning til dåvildtet, især landmændene der skal lægge afgrøder til.  
 
Der har været en henvendelse fra ”Strandegaard” vedr. udsætning af kronvildt på Feddet ved 
Præstø Fjord. Gruppen er enige om at det ikke umiddelbart er et oplagt sted at sætte kronvildt ud 
på den frie vildtbane, idet kronvildt formentligt vil svømme over den smalle indsejling til Præstø 
Fjord. Gruppen har forståelse for, at det kan være et aktiv i forhold til campingplads mm. Gruppen 
vil opfordre til at se på dåvildt i stedet for kronvildt evt. i forbindelse med ansøgning om etablering 
af dyrehave. Ønskes der udsat dåvildt eller kronvildt på den frie vildtbane vil gruppen kræve at der 
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er lokal opbakning hos de nærliggende jord- og skovbrugere. Herunder Vemmetofte og 
Bækkeskov  mm. 
 
 
Ad. 8 
Friluftsrådet har spurgt om sæde i gruppen. 
 
Idet der ikke er villighed fra de organisationer som pt. sidder i hjortegruppen til at vige pladsen til 
fordel for friluftrådet, kan gruppen ikke imødekomme forespørgslen. Sammensætningen og antallet 
af medlemmer er givet af Vildtforvaltningsrådet. Sekretariatet orienterer friluftrådet. 
 
Ad. 9 
Gruppen har til afrapporteringen vurderet at der på den frie vildtbane er ca. 250 stk. kronvildt. Med 
hovedvægten i Jyderup-skovkomplekset og området ved Saltbækvig.  
Gisselfeld Kloster v/ Jens Risom har udsluset de dyr der blev givet udsætningstilladelse til i 2007.  
 
Jens Risom har gennem kontakt til lokale medier gjort et stort arbejde for at informere og opnå en 
forståelse for krondyrene i området.  
 
Mht. dåvildt står der mange mindre bestande spredt ud over hele området. Der er en fast større 
bestand omkring Gisselfeld og Sorø skovene. Ligeledes er der et mindre udslip på ca 50 stk. i 
Jyderup-komplekset fra 2007. 
 
Der har været enkelte påkørsler, således 2 kendte i 07-08 omkring Bromølle. 
 
 
Ad 10 
Det vigtigste pt. er at få information ud i bladet ”Jæger” inden 1. september 2008. Formanden er 
tovholder i forhold til indlæg til ”Jæger”. 
 
Jesper Jensen har udarbejdet et udkast til et ”INFO-papir” for Hjorteforvaltningsgruppen- 
Sydsjælland. Tanken er at papiret skal indeholde det generelle om gruppen og arbejdet med 
forvaltningen. Papiret skal ligge på hjemmesiden og kunne udleveres som informationsmateriale, til 
bl.a. journalister. Papiret skal rundsendes til gruppens medlemmer til kommentering inden det 
lægges ud på hjemmesiden. 
 
Jens Risom planlægger sammen med Landbrugets repræsentant og formanden, at afholde et 
lokalt møde inden jagtsæsonens start. Mødet er målrettet til lodsejere og jægere i området omkring 
Gisselfeld Kloster, Holmegaard og Broksø. Formålet er at skabe en fælles forståelse for den 
fremtidige forvaltning af den spirende bestand af kronvildt i området, og om muligt at få nedsat et 
lokalt hjorte / kronvildt-laug for området. 
 
Næste møde afholdes i Juni hos Peter Treschow, Torbenfeld.  
Hvis det er muligt aflægges der et besøg på ”Tømmerupgaarden”. Her tages en snak med ejeren, 
Arne Sejersgård, omkring de voksende ”markskader”.  
 
Ovenstående møde erstatter tidligere forslag om ekskursion.  
 
Mvh 
 
Hans Henrik Erhardi (Sekretær) 
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