
Referat af møde i Hjortevildtgruppen Nordsjælland 

Referat fra møde torsdag den 8. april 2021. 

Deltagere:  

Carl Bruun   Dansk Skovforening (DS) 

Philip Madsen       Nordsjællands Landboforeningen (NOLA) 

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

Peter Skat Nielsen Danmarks Naturfredningsforening (DN)  

Nicolaj Pedersen  Danmarks Jægerforbund (DJ) 

Jens Bjerregaard  Naturstyrelsen (NST)  

Niels Worm   Naturstyrelsen (NST)  

Elisabeth Larsen Naturstyrelsen (NST) - Sling praktikant 

 

Fraværende: 

 Kim Maigaard  Dyrenes Beskyttelse (DB) 

 

Dagsorden: 

1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 8 oktober 2020 
Ingen yderlige bemærkninger, bortset fra diskussionen af sprosser. Definitionen af en 
sprosse fremvises til næste fysiske møde. Referatet betragtes derfor som godkendt.  
 

2. Præsentation af Hjortevildtgruppens medlemmer 
Da alle medlemmer ikke var tilstedet til mødet blev præsentationen af medlemmer 
udskudt til næste møde.  
 

3. Gennemgang af kommissorium og retningslinjer  
Niels (NST) fremlagde de nye ændringer ved kommissoriet. Her skal der vælges en formand 
og næstformand, frem for den tidligere praksis hvor Danmarks Jægerforbunds medlem 
havde posten som formand. Kommissoriet fastsætter retningslinjer og forventninger til 
formanden, næstformanden samt øvrige medlemmer i gruppen. Formand og næstformand 
skal vælges af gruppens midte, der skal som minimum vælges formand og næstformand én 
gang hver fjerde år.  



 
 

4. Valg af formand 
Da alle medlemmer ikke var tilstedet til mødet blev valget af formand udskudt til næste 
møde.  
 

5. Valg af næstformand 
Da alle medlemmer ikke var tilstedet til mødet blev valget af næstformand udskudt til 
næste møde.  
 

6. Gennemgang af retningslinjer for arbejdet i de regionale hjortevildtgrupper. 
Retningslinjer bliver gennemgået efter valget af formand. 
 

7. Gennemgang og evt. opdatering af Forretningsorden for Hjortevildtgruppen for 
Nordsjælland.  
Forretningsorden bliver gennemgået efter valget af formand.  
 

8. Skydestiger og –tårne – formidling af bestemmelserne for opstilling og brug. 
Der var klar enighed i gruppen at tage afstand fra de skydestiger og -tårne, som rundt i 

Nordsjælland er placeret og indrettet i strid med bestemmelserne kapitel 1 i Bekendtgørelse 

om udsætning, jagtmåder og jagtredskaber. Den samlede Hjortevildtgruppe opfordrer 
kraftigt jægerne til at efterleve og overholde de gældende bestemmelser. 
Nikolaj (DJ) fortalte at Danmarks Jægerforbund forsat ser udfordringer med skydestiger og 

tårne, da lovgivningen ikke bliver overholdt. Nikolaj (DJ) foreslog at hjortevildtgruppen 

aktivt handler ved at i talesætte problemet ved f.eks. at skrive en artikel i magasinet Jæger. 

Han mener at emnet er et tabu mellem jægerne, og vil gerne skabe en dialog og en klar 

holdning omkring problematikken. 

Niels (NST) orientere om hidtil praksis fra Naturstyrelsen side. Naturstyrelsen må kontakte 

ejer til den ulovlige/uhensigtsmæssige skydestige /-tårn, og vejlede grundejeren om 

regelsætte for opstilling af skydestiger / -tårne. 

Der er debat i gruppen hvorvidt gruppen kan påføre sig rollen som ”politibetjent”, når 

gruppen ikke har de nødvendige værktøjer til at håndhæve overtrædelserne.  

Gruppen foreslog at man italesætter problematikken i de fora, hvor jægerne mødes – ex. på 

møder i de lokale jagtforeninger etc. 

Gruppen besluttede at Nikolaj (DJ) laver et udkast til en artikel som gruppen kan diskutere 

på næste møde, med henblik på at udgive teksten i magasinet Jæger.  

Niels (NST) foreslog at hjortevildtgruppen kan henstille problematikken behandles af Den 

Nationale Hhjortevildtgruppe. 

 

9. Naturnationalpark i Gribskov – Ny dyrehave.? 
Gruppen debatterede følgende under punktet:  
 
- Der udtrykkes generelt bekymring fra Hjortevildtgruppen for de dyr der skal indhegnes i 

forbindelse med Naturnationalparken i Gribskov. 
Jens Bjerregaard (NST) orienterede herunder om debatten af dyrevelfærd i 
indhegninger. Her fortælles der om balancegangen mellem browsere i skoven og 



oprette dyrenes huld. NST vil både proaktivt og reaktivt sørge for at dyrene kan oprette 
den rigtig huld og få næring nok på arealerne. Dyrene vil være under opsyn, hvis der 
bliver observeret mistrivsel vil NST agere efter fastsatte praksis hos Naturstyrelsen. 
Jens (NST) konkluderer at Naturstyrelsen samt politikerne generelt har skærpet fokus 
på dyrevelfærd efter dyrevelfærdssagen i Mols Bjerge. Jens (NST) foreslår gruppen at 
læse Udkast til lovforslaget om Naturnationalparker, som inden længe vil blive udsendt 
i offentlig høring.  

- Det debatteredes en mulighed for hegnstype hvorpå vildtet kan trække sig ud af 
indhegningen, hvis der i perioder ikke er føde nok inden for hegnet.  

- Endvidere debatteredes, hvordan man skal håndtere evt. regulering i Naturnational 
parken, Jens (NST) tilkendegiver at Naturstyrelsen har stor fokus på balancegangen 
mellem at opretholde biodiversitet, hvor vi ønsker at få dyrene til at browse og 
samtidig med at opretholde en ordentlig dyrevelfærd. 
 

10. Fodring af hjortevildtet 
- Der er opfattelsen at praksis omkring fodring ikke er optimal. Det er en generel 

opfattelse at der fodres med roer, gulerødder eller store mængder majs. Nikolaj (DJ) 
orienterede at Danmarks Jægerforbund udarbejder nyt materiale som skal informere 
jægerne omkring fodring, hvor de især lægger vægt på ikke at fodre med jagt for øje. 
Danmarks Jægerforbund vil komme med et forslag omkring forbud for jagt inden for en 
radius af 100 meter fra foderpladsen.  
Herudover vil Danmarks Jægerforbund italesætte fodrings typer. Her vil de foreslå 
letfordøjelige føde som passer til årstiden, for at undgå at dyrene bliver syge af 
fodringen.  

- Der er både erkendelse og anerkendelse af problemet, og der er opbakning fra gruppen 
til Jægerforbundets forslag.  

- Naturstyrelsen orienterede om at der fra sidste sæson ikke længere fodres i de 
nordsjællandske statsskove.  
 

11. Dataindsamling for nedlagt hjortevildt (antal dyr, antal nedlagt dyr, køn, vægt, 
indsendelse af kæber etc.). 

Niels (NST) fremlagde Danmarks Jægerforbunds rapport omkring monitering af 

kronhjorteudbyttet i 2019. Det fremgår af rapporten at der er indsendt tre kæber fra 

Nordsjælland. Niels (NST) udtrykker et ønske om gruppens hjælp til at højne antallet 

data indsamling i regionen.  

 
12. Eventuelt 

- Gruppen udtrykker et ønske om at referater skal sendes efter 14 dage, gerne på mail til 
gruppen inden udgivelse på hjemmesiden.  

- Der diskuteres hvor mange regulerings tilladelser der er givet på krondyr. Niels (NST) 
lovede at vende tilbage med det konkrete antal. (Der er meddelt 1 reguleringstilladelse 
til kronvildt i 2020/2021) 

- Nikolaj (DJ) orienterede at Danmarks Jægerforbund er ved at udvikle en app til 
indberetning af vildt bestand. Her drøftes tanken om at have en fast dag om året hvor 
der afdækkes konkrete områder til indberetning, som et værktøj til estimering af 
bestanden.   



 
13. Tidspunkt for næste møde. 

Næste møde: Mandag den 7. juni 2021, kl. 15 – 17. 
 

 

 

 

 

 

16.04.2021 eggla 


