
  

Referat af møde i Hjortevildtgruppen Nordsjælland 

Referat fra møde tirsdag den 10. marts 2020. 

 

Deltagere:  

Sonny Persson  Danmarks Jægerforbund (DJ) 

Carl Bruun   Dansk Skovforening (DS) 

Peter Skat Nielsen Danmarks Naturfredningsforening (DN)  

Philip Madsen       Nordsjællands Landboforeningen (NOLA) 

Preben Birch                           Dansk Skovforening/Dansk Landbrug (DS/DL) 

Jens Bjerregaard  Naturstyrelsen (NST)  

Niels Worm   Naturstyrelsen (NST)  

Kim Have                               Sling praktikant (NST) referent 

 

Fraværende: 

                  Vakant                           Dyrenes Beskyttelse (DB) 

                      

Dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation ny(e) medlemmer i gruppen. 
Der blev budt velkommen til Philip som repræsenterer Nordsjællands Landboforening.  
 
 

2. Bemærkninger til dagsorden  
Der var igen bemærkninger 
 

 
3. Godkendelse af referat fra seneste møde 30. oktober 2019. (Udsendt 2. jan. 2020). 

Der blev udtrykt kritik af at referatet var for længe undervejs til hjortevildtgruppens 
medlemmer. Jf. hjortevildtgruppens forretningsorden, skal referatet være endeligt og tilgå 



medlemmerne senest 21 dage efter afholdt møde.  Sekretariatet tager kritikken ad notam, 
og vil efterfølgende forsøge at få mødereferatet udsendt inden for den frist 
forretningsordenen foreskriver. 
 
Referatet er betinget godkendt af, at der bliver tilføjet i dette referat, at Sonny Persson på 
sidste møde den 30. oktober 2019, havde stillet sig kritisk over for Naturstyrelsens planer 
en stor hegning i Gribskov. 
 
 

4. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden. (vedhæftet forretningsorden sidst 
revideret 2018) 
Der blev vedtaget på mødet at referatet udsendes inden der er gået 14 dage efter mødet, 
hvorefter hjortevildtsgruppens medlemmer har en uge til at gennemgå referatet inden det 
bliver lagt op på hjemmesiderne senest 21 dage efter mødet. 
 
 

5. Evaluering af hjortevildtgruppernes årsmøde.  
Der er generelt tilfredshed med referatet fra hjortevildtsgruppens årsmøde. 
 
 

6. Drøftelse af de foreløbige kendte afskydningstal for kronvildt i Nordsjælland. 
 

 

 
 
 

7. Drøftelse og vurdering af anvendelsen af skydestiger og –tårne.  
Hjortevildtsgruppen tager afstand fra de mange stiger og tårne i Nordsjælland, som er 
placeret og indrettet i strid med gældende bestemmelser.  

Afskydning for hjortevildt i det private Afskydning for hjortevildt 2019/2020
2019/2020  i Naturstyrlsen Nordsjælland 

Krondyr Grib-skov Halsnæs Hillerød Fredensborg Krondyr

Hjort 5 1 1 Hjort 1

Spidshjort 7 4 Spidshjort

Hind 3 3 Hind 14

Kalv 6 2 Smalhind 1

Kalv 4

Dåvildt Dåvildt

Hjort 3 2 Hjort 8

Spidshjort 2 Spidshjort 31

Då Då 30

Kalv 1 Smaldå 29

Kalv 34

Sikavildt Sikavildt

Hjort Hjort

Spidshjort Spidshjort

Hind 1 Hind 1

Kalv Kalv 1

Råvildt Råvildt

Bukke Bukke 55

Rå Rå 85

Smaldyr Smaldyr 21

Lam Lam 67

I alt 28 12 1 41 I alt 382 382



Hjortevildtgruppen henstiller derfor til at alle bidrager til sikre overholdelse af vilkårene for 
stiger og tårne, som er fastsat i kapitel 1 i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder 
og jagtredskaber 
Se gældende regelsæt for indretning og opstilling af skydestiger og tårne her:  
https://mst.dk/friluftsliv/jagt/om-at-gaa-paa-jagt/skydetaarne-og-skydestiger/ 
 

8. Drøftelse af den fremtidige forvaltning af hjortevildtet i Nordsjælland. 
Hjortevildtsgruppen for Nordsjælland udtrykker bekymring for forslaget om en 
sammenlægning af hjortevildtgrupperne Nordsjælland og Vestsjælland. Det er opfattelsen 
at bl.a. arealstørrelser er meget forskellige i de to landsdele, og derfor også stor forskel på 
hvordan hjortevildtet bør/skal forvaltes     
 

9. Drøftelse af problematik omkring sprossefredning af kronvildt, herunder afgørelse af 
definition af længde på en sprosse.  
Niels Worm fremlægger på næste møde den 11. maj 2020, nogle af de problematikker der 
er forbundet med, at afgøre definitionen af en sprosse. 

 
10. Eventuelt  

Undersøgelse af MTB`s påvirkning af hjortevildtet.  
Punktet udsættes til næste møde. (Se artikel fra Jægersborg Dyrehave) 
 
Nationalpark – stor hegning. 
Der var ikke var noget nyt om den store hegning i Gribskov  - afventer en politisk 
beslutning. 
 
Der meddelt 1 tilladelse til regulering af kronkalv løbet af 2019/2020. 
 
 

11. Næste møde 
Næste møde er fastsat til den. 11. maj 2020 på Ostrupgård, Gillelejevej 2B, 3320 Græsted. 

 

 


