
 

 
Kronvildtgruppen for Region Nordsjælland 

 
 
 
Referat fra 8. møde den 24. august 2006.  
 
Deltagere: Ivan Møller  Danmarks Jægerforbund - formand 

Mads Tarstrup   Dansk Landbrug  
  Lars Knudsen  Skovdyrkerforeningen 
  Peter Bagger  Dyrenes Beskyttelse 
   Anne-Kristine Lauridsen Danmarks Naturfredningsforening 
  Jens Bjerregaard  Frederiksborg Statsskovdistrikt 
  Niels Worm  Frederiksborg Statsskovdistrikt 
   
 
Afbud: Preben Birch. 
 
1. Godkendelse af referat nr. 7 fra mødet den 23. maj 2006.  
Ingen bemærkninger. 
 
2.    Jyllandsekskursionen den 14. og 15. september 2006. 
Grovplanlægningen er på plads. Der vil være afgang fra Mads Tarstrup, Møllerisvej 5, Melø-
se, 3320 Skævinge den 14. sept. 06, kl 08.15. Ekskursionen er planlagt til at foregå i Skov- og 
Naturstyrelsen minibus og komme til at omfatte besøg på Oxbøl og Klosterhedens Statsskov-
distrikter. Undervejs opsamles Peter Bagger (Roskilde) og Lars Knudsen (Korsør).    
 
3.   Kronvildtbestandens størrelse og udbredelse.  
Hvornår er bestandsstørrelsen på et niveau, der indebærer indstilling om udvidelse af jagtti-
den. 
Til drøftelse på førstkommende møde har Mads Tarstrup fremlagt følgende oplæg: 
 
Arbejdsgrundlag 
De foreninger og organisationer, der i 2000 stod bag indstillingen til Vildtforvaltningsrådet 
om en afkortning af jagttiden på kronvildtet i Nordsjælland, var enige om at man ønskede en 
kronvildtbestand der var større og mere stabil end hidtil. Efterfølgende har Vildtforvaltnings-
rådet nedsat en række regionale kronvildtgrupper - herunder Kronvildtgruppen for Nordsjæl-
land – hvorved foreninger og organisationer har fået et formaliseret samarbejde om forvalt-
ningen af den nordsjællandske kronvildtbestand. 
En af hovedaktiviteterne har været en halvårlig kronvildttælling, der har vist en stabil bestand 
på et niveau mellem 100 og 150 dyr, primært på Halsnæs, i Tisvilde Hegn, Valby Hegn og 
Harager Hegn.  
Der er mange faktorer der påvirker og afgør, hvad er en ønskværdig , acceptabel og bæredyg-
tig kronvildtbestand i Nordsjælland. Væsentlige faktorer er bl.a. niveauet for acceptable 
markskader, trafikuheld og fodringstiltag. 
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Kronvildtgruppen finder at fodring af kronvildtet er et uønsket tiltag, idet det indebærer en 
koncentration af bestanden i mindre og ofte isolerede områder. Endvidere bidrager fodringen 
til at præge krondyrene på mennesker i uønsket omfang, hvilket indebærer at dyrene mister 
den naturlige skyhed.  
 
Mål 
På denne baggrund har Kronvildtgruppen for Nordsjælland besluttet, at arbejdsmålet for be-
standsstørrelsen ansættes til 300 dyr. ( Når dette mål er nået vil gruppen vurdere muligheder-
ne, betingelser og forudsætningerne for eventuelt at øge bestanden til et højre antal ). Kron-
vildtgruppens opfattelse er endvidere, at den geografiske udbredelse skal øges meget væsent-
lig både mod øst og syd. (Det er således gruppens opfattelse, at den nordsjællandske bestand 
får en størrelse og omfang, der på sigt skaber muligheder for kontakt mellem kronvildtbestan-
den i nordsjælland og den vestsjællandske kronvildtbestand, med henblik på at kronvildtet 
bliver almindeligt forekommende/udbredt over hele Sjælland). 
 
Metode 
Bestandsstørrelsen opgøres to gange årligt, h.h.v. 16. maj og 1. oktober, ved (via dagspressen, 
radio og tv) at engagere et stort antal naturbrugere som vel muligt i at deltage i indsamling af 
observationer af kronvildtet. Antal, køn, alder og lokation er vigtige informationer/observa-
tioner som grundlag for vurderingen af bestandsstørrelsen og –udbredelsen. 
 
De indmeldte observationer sammenholdes og vurderes for at undgå at dobbeltregistreringer. 
Det er gruppens opfattelse, at indmeldte og registrerede antal observationer skal ganges med 2 
– 3 for at få det egentlige bestandstal. 
 
PR 
Resultatet af bestandsopgørelsen og udbredelsen offentliggøres på Kronvildtgruppens hjem-
meside og i øvrige relevante og interesserede medier. 
 
4.   Drøftelse af den kronvildtfodring der foregår både på private og offentlige arealer 
Det nordsjællandske kronvildt blev tildelt den jyske jagttid (1.sept. – 31. jan) i 1987. Bestan-
den vurderedes på daværende tidspunkt til ca. 75 individer. Efter en ganske voldsom beskyd-
ning vurderedes bestanden i 1992  til 12 – 15 individer, som primært stod i området Ellemose, 
Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage. I et forsøg på at ”redde” den lille restbestand, blev det 
besluttet at indlede en fodring af kronvildtet og samtidig at indstille jagten på kronvildtet i 
statsskovene. Der blev derfor i efteråret 1992 etableret to foderpladser i den vestlige del af 
Tisvilde Hegn, hvor der fodres med roer og maj. Disse tiltag indebar en bestandsstigning, så-
ledes at bestanden i 1990 vurderedes til igen at udgøre 50 – 75 individer, som helt overvejen-
de havde ”vinterkvarter” i Tisvilde Hegn. I de senere år er der endvidere fodret på en række 
private ejendomme.  
Det er endvidere konstateret, at kronvildtet i et vist omfang har søgt de foderpladser der er an-
lagt for dåvildtet – dog primært i Høbjerg Hegn, Valby Hegn og Harager Hegn. 
Fodringen har den effekt at det ”binder” kronvildtet til et relativt lille geografisk område i vin-
terhalvåret, og det kan i nogen omfang konstateres at fodringen medfører en vis prægning på 
mennesker, der som konsekvens indebærer at den naturlige skyhed over for mennesker redu-
ceres væsentlig. 
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Det er Kronvildtgruppens opfattelse  
• at man gerne ser at kronvildtet optræder i en væsentlig større geografi  
• at man bør tilstræbe at kronvildtet har en naturlig skyhed over for mennesker, som in-

debærer at det bliver en stor oplevelse, hver gang man er heldig at se et stykke kron-
vildt.  

• at kronvildtbestanden nu er så stor og robust at den med den relativt korte jagttid (15. 
– 30 november) både kan tåle en bæredygtig beskydning og at man indstiller fodrin-
gen. 

 
Kronvildtgruppen indstiller derfor at fodring rettet mod kronvildtet indstilles fra indeværende 
efterår, både på private og offentlige arealer. I det omfang det konstateres at der foregår en ef-
ter Kronvildtgruppens vurdering uhensigtsmæssig fodring af kronvildtet, vil gruppen agere 
herpå ved at tage kontakt til lodsejeren. 
Frederiksborg Skovdistrikt har besluttet at fodringen rettet mod kronvildtet indstilles på alle 
distriktets arealer. Kronvildtgruppen vil samtidig opfordre private lodsejere og jægere m.fl. til 
at stoppe fodringen af kronvildtet. Kronvildtgruppen vil være indstillet på at anbefale Vildt-
forvaltningsrådet en totalfredning af kronvildtet i en periode, i det omfang den ophørte fod-
ring på skovdistriktets arealer, medfører en udvandring med kraftig beskydning og en deraf 
følgende reduktion i bestanden. 
Det er endvidere besluttet, at fodringen af dåvildtet uden for Grib Skov ligeledes indstilles og 
at fodringen af dåvildtet foderpladserne i Grib Skov reduceres med 30%, med virkning fra den 
kommende vinter/foderperiode.  
 
5.   Hvilket niveau for markskader er acceptable, og hvordan håndteres markskader 
P.t. er der ikke rapporteret om markskader af noget omfang, bortset fra enkelte tilfælde, hvor 
der har kunnet konstateres sæder (lejer) fra vildt i nogen enkelte kornmarker. Det er dog lidt 
usikkert om disse sæder hidrører fra kronvildt eller dåvildt. 
Det er på mødet aftalt, at Mads Tarstrup registrerer og følger op på de meldinger der måtte 
fremkomme fra lokale landmænd, landboforening, grundejere og  m.v. om eventuelle mark-
skader. Problemerne forelægges herefter i Kronvildtgruppen, med henblik på opfølgning og 
erfaringsudveksling. 
 
6.   Fokus på konflikterne mellem trafikken og en større kronvildtbestand 
Kronvildtgruppen er opmærksom på de problemer der vil kunne opstå i trafikken, bl.a. en 
øget påkørselshyppighed, i det omfang kronvildtbestanden øges væsentligt. Et af de væsentli-
ge problemer i denne sammenhæng er at kronvildtet er store dyr, som kan medføre både fare 
for personskader og store materielle skader på køretøjer. 
Kronvildtgruppen har derfor besluttet at man vil følge situationen nøje og være klar til at age-
re når og hvis problemet opstår. En del af indsatsen forudses at kunne være indslag i pressen, i 
de mørke perioder på året, hvor kronvildtet vandrer. Det er endvidere gruppens hensigt at man 
vil planlægge og fokusere på forskellige temaer omkring påkørselsrisikoen, således bilisterne 
til stadighed gøres opmærksom på den risiko, der er for vildtpåkørsler. 
Endvidere vil gruppen tage kontakt til vejmyndigheder og evt. politi, for i et samarbejde at gø-
re opmærksom på de ”sorte pletter” på landevejene, hvor der sker mange påkørsler af vildt.    
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7. + 8.   Fokus på kronvildtets tilstedeværelse i Nordsjælland 
Ud over de i pkt. 3 nævnte skemalagte tællinger 16. maj og 1. oktober som planlægges gen-
nemført i de kommende år, planlægger kronvildtgruppen at gennemføre en række tematisere-
de arrangementer, med det formål at få sat fokus på kronvildtets tilstedeværelse. 
 
Som anført i referatets pkt. 7 planlægges fokusområder med henblik på at gøre bilisterne op-
mærksom på kronvildtets tilstedeværelse. 
Endvidere er der planlagt følgende arrangementer omkring kronvildtet: 
 

• Optælling den 1. oktober og igen den 16. maj 2007 
• Cykeltur i Tisvilde Hegn med temaet ”Kronvildt” den 1. oktober 2006 
• Offentlig temaaften omkring kronvildtet den 6. marts 2007 – sted ikke endelig plan-

lagt, men Skovskolen er foreslået. 
 
9.    Faslæggelse af næste møde 
Næste møde 4. oktober 2006, kl. 17.00 på Ostrupgård. 
Forslag til dagsordenspunkter fremsendes til Ivan Møller snarest muligt. 
 
10.   Eventuelt 
Jens Bjerregaard orienterede om Vildtforvaltningsrådets besøg på Frederiksborg Skovdistrikt 
og om den planlagte nationalpark i Nordsjælland. 
 
Endvidere orienterede Jens Bjerrgaard om at Kongehuset havde udtrykt ønske om en trykjagt 
på kronvildt i Tisvilde Hegn i perioden 15. – 30. november. Et flertal i gruppen mente, at der 
godt kunne afholdes jagt på kronvildt, men at afskydningen burde begrænses til et lille antal 
dyr, svarende til 5 – 6 stykker.  
Synspunktet om at jagttiden på kronvildt helt burde fjernes indtil bestandsniveauet havde op-
nået et passende niveau, blev også fremført. 
 
Bem.: Det kan efterfølgende oplyses, at en sådan jagt ikke planlægges afholdt i 2006. 
 
En gruppe lodsejere vest for Freerslev Hegn har anmodet Skov- og Naturstyrelsen om dispen-
sation efter vildtforvaltningsloven til udsætning af et antal stykker dåvildt fra en nærliggende 
hegning. Sagen er forelagt skovdistriktet til udtalelse inden der meddeles dispensation.  
Skovdistriktet forelagde sagen på mødet med henblik på gruppens kommentar til udsætnin-
gen. Gruppen er lidt skeptisk over for udsætning af relativt tamme dyr fra en hegning, men 
mener at det kan være acceptabelt med enkelte udsætninger, forudsat det sker i områder, hvor 
dåvildtet ikke findes i forvejen, og forudsat det sikres en god sundhedsstatus på de udsatte 
dyr. Endvidere er det gruppens opfattelse, at udsætningen bør planlægges og at det i den for-
bindelse sikres at de udsatte dyr jagtfredes i udsætningsområdet, eller at der sker en afbalance-
ret og bæredygtig jagt, som sikrer at dyrene forbliver i området.     20/0906NW 


