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Hovedstaden 

J.nr. 21/08459 

Ref. SNJ 

Den 24. august 2021 

 

Jægerforum Naturstyrelsen Hovedstaden 

   

  

 

Referat fra møde i Jægerforum på Naturstyrelsen Hovedstaden 
2021.  
 

Mødet blev afholdt den 23. august 2021 kl. 15.00-16.00 på enhedens kontor i 

Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg. 

 

Deltagere: Sven Norup, Naturstyrelsen 

 Torben Clausen, Danmarks Jægerforbund 

 Max Elbæk, Danmarks Jægerforbund 

Jens Glerup Andersen, Dansk Land- og Strandjagt 

 

 

Dagsorden: 

 
1. Velkomst og præsentation af deltagere. 

Sven Norup bød velkommen. 

 
2. Samarbejde om regulering af skadevoldende vildt, herunder 

mink. 
Sven Norup roste det store arbejde som Danmarks Jægerforbund gør for, 
at hjælpe borgere der er generet af skadevoldende vildt. Det var til stor 
hjælp for Naturstyrelsens arbejde med rådgivning af borgerne, at det er 
muligt, at henvise til reguleringskorpset i de tilfælde hvor det blev vurderet 
at en regulering er den bedste løsning. Sven Norup understregede, at der 
er rigtigt mange henvendelser fra borgere, der ikke endte med at der blev 
brug for regulering. Det har det sidste år fungeret fint med Jan Sørensen 
som koordinator for reguleringsjægerne.  
 
Sven Norup efterlyste jægere der kan hjælpe med at aflive mink. 
Naturstyrelsen udlåner minkfælder til private, der ofte ikke er jægere, og 
som derfor har vanskeligt ved at aflive fangede mink. 

 
3. Beredskabsplan for havpattedyr og fugle. 

Sven Norup spurgte igen om det er muligt, at fortsætte aftalen om, at i 
tilfælde af ulykker med mange oliefugle, stiller Danmarks Jægerforbund 
med reguleringsjægere til hjælp med aflivning og indsamling af fugle. Max 
Elbæk svarede, at det var det, og det vil være kredsformand som 
Naturstyrelsen skulle henvende sig til, hvis det blev aktuelt. 
 
Sven Norup takkede for Jægerforbundets velvilje.  
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4. Afsøgning af marker inden høslæt. 

Sven Norup takkede for den indsats Ballerup Jagtforening gjorde i 
forbindelse med høslæt på Flyvestation Værløse. Naturstyrelsen vil 
fremadrettet meget gerne kunne trække på den hjælp på de dyrkede 
marker ved Nærum og Søllerød. Sven Norup vender tilbage til 
kredsformanden i god tid inden det bliver aktuelt i den kommende sæson.  

 
5. Evaluering af jagter på enheden i 2020/21. 

Alle jagter blev aflyst på grund af Covid-19. 
 

6. Jagter på enheden i 2021/22. 
Enheden er blevet bedt om at planlægge 10 nyjægerjagter i den kommende 
sæson, da der ikke blev afviklet nyjægerjagter i den forrige.  
 

Der bliver afviklet Invitationsjagter på følgende dage: 

10-11 Tokkerkøb 

15-12  Ganløse Ore 

 

Der er plads til 20 gæster på hver jagt. De 19 pladser, incl. 2 hornblæsere, 

kan Danmarks Jægerforbund disponerer over, og de ene kan Dansk Land- 

og strandjagt disponerer over.  

 

Senest den 27. oktober, sendes liste med de personer der er udpeget til, at 

deltage i jagten i Tokkerkøb Hegn, til Sven Norup. Der skal være 

mailadresser på listerne, så Naturstyrelsen kan udsende invitationer 

direkte til deltagerne. For jagten i Ganløse Ore skal deltagerlisten 

fremsendes senest den 1. december. 

 

Sven Norup opfordrede til, at det var jægere der gjorde et ekstra stykke 

arbejde, nye jægere, eller reguleringsjægerne.  

 
 

 
7. Eventuelt. 

Kredsformanden havde inden mødte spurgt til antallet af tilladelser til 
regulering af grågæs. Sven Norup henviste til Niels Worm. 
 
Sven Norup orienterede om, at i de kommende Naturnationalparker vil 
der ikke blive gået på jagt. Det er endnu ikke afklaret om der kommer 
Naturnationalparker på Hovedstaden. 
 
Om der vil blive jagt i de kommende urørte skove, er der p.t. ikke taget 
stilling til. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Sven Norup 

+45 23 73 02 50 

SNJ@nst.dk 


