
Referat af møde i Hjortevildtgruppen Nordsjælland 

 

Referat fra møde torsdag den 4. april 2019 

Deltagere  

Sonny Persson  Danmarks Jægerforbund (DJ) 

Carl Bruun   Dansk Skovforening (DS) 

Peter Skat Nielsen Danmarks Naturfredningsforening (DN) 

Thomas Jensen Nordsjællands Landboforening (NOLA) 

Peter Bagger Dyrenes Beskyttelse (DB) 

Preben Birch Dansk Skovforen./Dansk Landbrug (DS/DL) 

Jens Bjerregaard  Naturstyrelsen (NST)  

Niels Worm   Naturstyrelsen (NST) ref. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 4. april 2019  

Referat fra den 4. april 2019 blev godkendt. 

Peter Skat Nielsen (DN) ønsker at dagorden kommer til at indeholde en kort beskrivelse af 

problemstillingen i de enkelte dagsordenspunkter, således gruppens medlemmer har bedre 

mulighed for at sætte sig ind i den aktuelle problematik inden mødets afholdelse. 

 

2. Gennemgang af indrapporterede afskydningstal for kron- og dåvildt  

Afskydningsstatistikken foreligger endnu ikke i en form der er brugbar. 

Hjortevildtkonsulent Mads Flinterup (Danmarks Jægerforbund) forventes at lave en sammenstilling 

af afskydningstallene. 

 

3. Drøftelse af den årlige afrapportering til Vildtforvaltningsrådet  

Hjortevildtgruppen kan med en vis glæde konstatere at der ikke er indgået meddelelser eller 

observationer, som indikerer at der er sket overtrædelse af de jagtetiske regler for hjortevildt. 

I forlængelse af sidste møde, kan hjortevildtgruppen kan konstatere, at der i disse år 

opsættes/opstilles rigtig mange skydetårne og –stiger, som i en række tilfælde er opstillet og 

indrettet i strid med gældende bestemmelser i henhold til kapitel 1 i Bek. om udsætning af vildt, 

jagtmåder og jagtredskaber. Jægerne forventes naturligvis at overholde og efterleve de gældende 

bestemmelser for opstilling af skydetårne og -stiger.  

 



Miljøstyrelsen har lavet en god og illustrativ vejledning om opstilling af skydetårne og –stiger, som 

er lagt på styrelsens hjemmeside, hvor den kan findes her:  

https://mst.dk/friluftsliv/jagt/om-at-gaa-paa-jagt/skydetaarne-og-skydestiger/ 

Hjortevildtgruppen har ikke bekymringer omkring bestandsudviklingen for då- og kronvildtet. Det 

er opfattelsen, at bestandene indfinder sig i nye områder. Der er enighed om, at afskydningen 

primært bør ske af produktionsapparatet, hvilket det også er hjortevildtgruppens opfattelse at 

jægerne forsøger at efterleve.   

Spændende bliver det, om der er skudt det samme antal krondyr i sæson 2018/2019, efter 

ændringen jagtsæsonen for kronvildtet. 

Udarbejdelse af årsrapporten afventer at der foreligger brugbare data for afskydning etc. 

Deadline for årsrapporterne er den 16. august 2019.  

 

4. Sikavildtet 

Hjortevildtgruppen drøftede forholdene omkring den nordsjællandske bestand af sikavildt, som har 

været let faldende gennem de senere år. Det skønnes at bestanden som primært står i Gribskov 

udgør ca. 50 dyr. En del af bestanden, som formodentlig hidrører fra en hegning i 

Frederiksværkområdet ses i Tisvilde Hegn, Asserbo Plantage og i Ellemosen. 

Gennem de senere år der ikke nedlagt sikavildt på Naturstyrelsens arealer, mens det er registreret 

at der er nedlagt enkelte dyr i det øvrige Nordsjælland. 

Hjortevildtgruppen støtter og bifalder Naturstyrelsens forvaltning af bestanden i Gribskov. 

I forventninger om at der kan opretholdes en mindre bestand af sikavildt, henstiller 

Hjortevildtgruppen derfor til de nordsjællandske jægere, at jægerne viser passende mådehold og 

gerne undlader at nedlægge sikavildt. 

 

5. Foreløbige resultater af dåvildtoptælling med drone 

I samarbejde med vildtkons. Henrik Jørgensen fra Naturstyrelsen Midtsjælland har Rasmus 

Vadmand lavet forsøg med registrering og optælling af dåvildt i Gribskov ved hjælp af drone 

påmonteret termisk kamera. 

Indtil videre har resultaterne ikke været brugbare – og under forsøget havarerede dronen desuden 

i toppen af et stort bøgetræ. 

 

6. Eventuelt 

I samarbejde med Nordsjællands Landboforening er der er aftalt et temamøde i marken om 

”Vildtskader i afgrøder” den 2. maj 2019. Mødet finder sted på markarealer til ejendomme ved 

Ramløse. Hjortevildtgruppens formand har givet tilsagn om at bidrage med et indlæg omkring 

status for hjortevildtbestanden i Nordsjælland. Naturstyrelsen vil bidrage med praktisk 

demonstration af afværgeforanstaltninger og regelsættet for regulering af skadevoldende vildt. 

Naturhistorisk forening for Nordsjælland har arrangeret et foredrag om ulven. Foredraget er i aften 

(4. april) i Kedelhuset, Fredensvej 12, Hillerød. 

Den 20. marts afholdt Jægerforbundet et arrangement om kronvildt i Valby forsamlingshus. 

Hjortevildtkonsulent Mads Flinterup gennemgik herunder en række undersøgelsesresultater fra 

kronvildtforvaltning bl.a. i Tyskland. Spændende og velbesøgt arrangement. 



Naturstyrelsen opstillede i slutningen af februar en række skræmmemidler (hylere og diverse 

flagrende genstande) i skovkanten op til en ejendom med kornmarker beliggende op til Gribskov. 

Tilbagemeldingen er at skræmmemidlerne har haft god effekt og medført at antallet af krondyr i 

området er væsentligt reduceret. 

Formanden orienterer om jagttiden på dåvildt. Det er indtrykket at dåvildtbestanden er stabil til 

stigende, og breder sig til nye områder i Nordsjælland. Indstillingen er derfor at den nuværende 

jagttid på dåvildt fastholdes. 

Naturstyrelsen afholdt møde i Jægerforum den 7. februar 2019, med deltagelse af repræsentanter 

for en række af de lokale jagtforeninger i Nordsjælland. Referat fra mødet er vedhæftet. 

Det aftales at Hjortevildtgruppen indgiver høringssvar til nationalparkplanen for Nationalpark 

Kongernes Nordsjælland. Sekretariatet laver udkast til formandens godkendelse. Svarfrist 26. april 

2019. Høringssvar vedhæftet. 

 

7. Næste møde 

Næste møde er aftalt til torsdag den 3. oktober 2019 kl. 15:00 – 17:30 

 

 

Ref. NEW 


