
 

   
Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland 

 
 
 
Referat fra 23. møde onsdag den 1. december 2010.  
 
Deltagere: Ivan Møller  Danmarks Jægerforbund (DJ) - formand   
  Mads Tarstrup  Nordsjællands Landboforening (NOLA) 
  Peter Skat Nielsen Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
  Preben Birch  Dansk Skovforening/Dansk Landbrug 
  Peter Bagger  Dyrenes Beskyttelse (DB) 
  Carl Bruun  Dansk Skovforening (DS) 
  Niels Worm  Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland 
  Jens Bjerregaard  Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland 
Fraværende:      
       
__________________________________________________________________________ 
    
1. Godkendelse af referat fra mødet den 2. september 2010.  
Referatet er udsendt vedhæftet e-mail. 
Referatet er godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Meddelelser / orientering fra formanden. 
DJ har den 26. oktober 2010 afholdt møde på Kalø for hjortevildtgruppernes formænd.  
Formanden orienterede fra mødet, hvor bl.a. følgende emner blev drøftet: 

• Der er afsat 5 mill. Fra jagttegnsmidlerne til udarbejdelse af ny vildtskadefolder, men 
det forlyder at beløbet er anvendt til andet formål 

• Den planlagte dåvildt – og kronvildtfolder udkommer først i 2011. 
• Det er fra mange sider opfattelsen, at mulighederne for kalveregulering får en tendens 

til egentlig jagt og at kronvildtet ændrer døgnrytme. 
• Det er opfattelsen, at en væsentlig del af årsagen til at det planlagte møde for hjorte-

vildtgrupperne gik i vasken, var at overnatning m.v. var henlagt til et vandrehjem, og 
at dato mødet blev flyttet så mødet kom til at ligge hen over en hel week-end. 

• Danmarks Jægerforbund planlægger en konference omkring kronvildtet i det kom-
mende forår. (De øvrige medlemmer af Hjortevildtgruppen for NSJ beklager at det 
alene er DJ der er initiativtager). 

• Der er annonceret en temadag om vildt og skov på Skovskolen (Skov og Landskab) 
den 28. april 2011. 

• Det årlige fællesmøde for de regionale hjortevildtgrupper er planlagt til den 4. maj 
2011 på Kalø. 

• Hjortevildtgruppen for region Sydsjælland har afholdt temaaften om kronvildt. Delta-
gerantallet var maksimeret til 90, men det kunne konstateres at der var 15 deltagere. 

• Der er udarbejdet nyt vurderingsskema vedrørende dåvildt. Formanden udsender til 
Hjortevildtgruppens medlemmer. 

• I løbet af kronvildtets jagtsæson (16. – 30. november) er der registreret nedlagt i alt 7 
dyr der fordeler sig som følger: Hjorte: 16-ender – 1, 14-ender - 2, 12-ender – 1, 8-
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ender – 1, spidshjort – 1, kalve – 1. Det er på nuværende tidspunkt ikke registreret 
nedlagt kronvildt på Halsnæs. Siden Hjortevildtgruppens sidste møde er der endvidere 
registreret, at der er trafikdræbt en 10-ender hjort ved Blistrup og at der er aflivet en 
kalv ved Helsinge. Kalven havde efter det oplyste ståltråd omkring et bagløb. 

  
3. Advarselsskilte ved ”sorte pletter” på vejene. 
SNS, Nordsjælland, Gribskov Kommune m.v. har modtaget et antal henvendelser fra beboe-
ren på adressen Valbyvej 42, 3200 Helsinge, vedrørende påkørsel af hjortevildt. Lokaliteten 
ligger på en af (kron)vildtets store veksler mellem Valby Hegn og Tisvilde Hegn. 
Således meddeler beboeren at der er påkørt en kronhind den 23. oktober og i uge 44 en då og 
en råbuk. Beboeren meddeler endvidere, at Falck har aflivet en kronhjort på lokaliteten i uge 
42. 
Med henblik på at advare bilisterne om vildtpassagen, foreslår beboeren at der opsættes en 
advarselstavle (A26) h.h.v. ved Valbyvej 36/38 og ved Valbyvej 46. 
Vejstrækningen administreres af Gribskov Kommune, og det blev på mødet aftalt at Hjorte-
vildgruppen fremsender opfordring til vejmyndigheden om at der opstilles advarselsskilte på 
strækningen, og at man bruger lejligheden til at overveje, hvilke tiltag der i øvrigt kan anven-
des for generelt at reducere det store antal vildpåkørsler der sker i Gribskov Kommune. 
NW udarbejder udkast til skrivelse til Gribskov Kommune. 
 
4. Hjortevildtekskursionen den 11. / 12. september 2010. 
Mødet / ekskursionen blev som bekendt aflyst, idet der kun var registreret 36 deltagere. Det 
vurderes at årsagen til den beskedne interesse var at mødet og overnatningen var henlagt til et 
vandrehjem, og at mødet/ekskursionen var lagt hen over en hel week-end. 
I Hjortevildtgruppen for NSJ er der bred enighed om at det er en rigtig god idé med fælles ar-
rangementer og faglige diskussionsfora og at man derfor skal opretholde og gentage møderne 
og ekskursioner. 
Hjortevildtgruppen foreslår derfor at fællesmødet og den tilhørende ekskursion i 2011 hen-
lægges til Nordsjælland. Møde / ekskursionen foreslås lagt sidst i september, og at der sørges 
for bedre overnatningsforhold. 
Da landets største samlede dåvildtbestand findes i Gribskov foreslås samme tema – dåvildt – 
som på mødet i september 2010. 
 
5. Bordet rundt. 
Peter Bagger meddeler at Bjarne Clausen har forladt Faunaudvalget i Dyrenes Beskyttelse, 
men at han fortsat er repræsentant for DB i Vildtforvaltningsrådet. 
Jens Bjerregård meddeler at der er masser af vildt i Gribskov, hvor dåvildtbestanden p.t. 
skønnes til 1200 dyr. 
 
6. Næste møde 
Næste møde er aftalt til torsdag den 3. februar 2011, kl. 16 – 18.  
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