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Referat af møde i Hjortevildtgruppen Nordsjælland 
Onsdag den 8. september 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)  

 Morten Richter-Hansen Dyrenes Beskyttelse (DB) 

 Julius Osmundsen Naturstyrelsen (NST – ref.) 

 Niels Worm  Naturstyrelsen (NST)  

 

Fraværende:   
Jens Bjerregaard Christensen Naturstyrelsen (NST) 

 

 Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Bordet rundt, hvor de enkelte medlemmer giver en kort præsentation af sig selv i relation til 

Hjortevildtgruppens arbejde. 

Alle præsenterede sig selv, deres faglige baggrund og sin relation til Hjortevildtsgruppens arbejde. 

 

3. Gennemgang af referat fra sidste møde 7. juni 2021. 

Peter (DN) gjorde mødet opmærksom på mangel af dato til forretningsordningen. Derfor dateres og 

vedhæftes forretningsordningen dette referat og tidligere eksemplarer af forretningsordningen 

makuleres. 

Planteavlskonsulenters rolle i forhold til mark-/vildtskader blev diskuteret. Niels (NST) opfordrer til 

yderligere dialog og samarbejde med planteavlskonsulenter. 

COVID-19 indflydelse på tilstedeværelsen af klovbærende vildt, antal rudler, spredning og vildtskader 

blev diskuteret. Phillip (NOLA) og Preben (DS/DL), hvor færre flokke og færre skader menes at være 

observeret.     

 

4. Reguleringsansøgninger og – tilladelser 

Antal af ansøgninger, tilladelser og responstid på disse blev drøftet. 

Niels (NST) anførte, at den ideelle responstid på reguleringsansøgninger er 3 dage, men som i øjeblikket 

er 4-5 dage. 

Niels (NST) blev spurgt af Nicolaj (DJ), om hvem der behandler ansøgningerne, såfremt Niels (NST) har 

ferie, hvor der blev svaret, at behandlingen ville blive foretaget af kollegaer på andre NST enheder.    

Peter (DN) var glad for at andre alternativer, såsom skræmmemidler, foretages før regulering. 
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I forbindelse med brugen af skræmmemidler, blev der nævnt til mødet, at nogle naboer er utilfredse 

pga. støj.  

Nicolaj (DJ) fortalte, at ansøgere til reguleringstilladelse havde være kede af at vente længe, og at 

ventetiden havde medført skader på landbruget. 

Mødets deltagere blev spurgt om deres holdning til skumringstilladelse, hvor holdningerne var 

splittede. Nicolaj (DJ) var skeptisk over for regulering i skumringsperioden, og Peter (DN) var imod 

brugen af skumringstilladelse. Der blev derudover udtrykt positive holdninger til skumringstilladelse.   

 

5. Sprosser 

Opmåling af trofæer blev kort gennemgået, og vigtigheden af hvad en sprosse er og hvordan disse 

måles blev pointeret. I forbindelse med hvilke hjorte der må skydes, er det vigtigt for den almene jæger 

at vide, at en sprosse først kan antages, når den er over 2 cm lang. Peter (DN) giver udtryk for en vis 

skepsis i forhold til trofæopmåling. 

 

6. Tandsnit og kæbeprøver 

Der blev udtrykt klar enighed om, at der bør appelleres til den alle kron-/hjortevildtjægere om at 

indsende kæbeprøver til undersøgelse Der blev i øvrigt nævnt at Danmark i høj grad er dårlig til at 

indsende prøver, hvilket der skal gøres noget ved. 

 

7. Eventuelt 

Der blev diskuteret om brevet fra Landbrug og Fødevarer om arealkrav, samt udformning og 

indsendelse af modsvar til dette. Den samlede hjortevildtsgruppe udtrykker enighed om fastholdelse af 

nuværende jagttider for kron- og dåvildt i Region Hovedstaden (minus Bornholm). Niels (NST) er 

ansvarlig for indsendelse. Derudover blev der diskuteret om fordele og ulemper af arealkrav og lokale 

jagttider.  

Morten (DB) spurgte om hvad der forventes af ham og Dyrenes Beskyttelse, og hvilken rolle Morten og 

organisationen skal spille. 

Derudover blev der diskuterede om konsekvenser af hegn og mangel på tilsyn af dette, samt påvirkning 

på klovbærende vildt af efterladt wrap-plastik og generelt skrald. 

Afslutningsvist blev der aftalt, at Niels (NST) meddeler Miljøstyrelsen at Hjortevildtgruppen for 

Nordsjælland ønsker at fastholde de nuværende jagttider for kron- og dåvildt i Nordsjælland. 

 

8. Tidspunkt for næste møde. 

Næste møde: onsdag 1. december 2021 kl. 17:00-19:00 

 

10.09.2021 - JBEOS 

 

 

Forretningsorden dateres og vedhæftes.  

 

 


