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Referat af møde i Hjortevildtgruppen Nordsjælland 
Onsdag den 1. december 2021. 

 
Deltagere:  
 Carl Bruun  Dansk Skovforening (DS)  

 Philip Madsen   Nordsjællands Landboforeningen (NOLA) (næstformand) 

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

 Nicolaj Pedersen   Danmarks Jægerforbund (DJ) (formand) 

 Niels Worm   Naturstyrelsen (NST) ref. 

 

Fraværende m. afbud: 

 Peter Skat Nielsen   Danmarks Naturfredningsforening (DN)  

 Morten Richter-Hansen  Dyrenes Beskyttelse (DB) 

 Jens Bjerregaard Christensen  Naturstyrelsen (NST) 

 Julius Osmundsen  Naturstyrelsen (NST) 

 

 Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 8. september 2021. 

Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger.     

 

3. Udarbejdelse af årshjul 

Hjortevildtgruppen tilstræber at få udarbejdet et årshjul, bl.a. for at sikre at indberetninger og høringer 

kommer på dagsorden og bliver besvaret inden for de meddelte tidspunkter og frister. 

Foreløbigt er der følgende input til årshjulet: 

- Ordinært møde i Hjortevildtgruppen 4 gange årligt – 2. onsdag i hvert kvartal. 

- Fremsendelse af årsrapport til Den nationale Hjortevildtgruppe – fristen har varieret hen over 

årene, men var i 2020 fastsat til 1. juli. 

 

Punktet tages op løbende på kommende møder, første gang igen på det kommende møde, onsdag 

den12. januar 2022, med henblik på tilføjelse af yderligere opmærksomhedspunkter til årshjulet. 

 

4. Naturnationalpark i Tisvilde Hegn 

Tisvilde Hegn er med på bruttolisten over de 23 områder der potentielt kan udpeges som kommende 

naturnationalpark.  

En enig hjortevildtgruppe udtaler i den sammenhæng, at man ikke kan støtte etablering af en 

naturnationalpark i Tisvilde Hegn, som indebærer et højt hegn. Eventuelle hegn – både ydre og indre – 

som etableres i forbindelse med en evt. kommende naturnationalpark, bør efter hjortevildtgruppens 

indrettes så det sikrer at de vilde dyr frit og uhindret kan passere hegnet. 
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5. Trafik/påkørsler 

Der bliver påkørt og dræbt meget hjortevildt i trafikken i Nordsjælland.  

Problematikken blev drøftet på mødet, og gruppen vil forsøge via forskellig tiltag at reducere 

problemet bl.a. ved opsætning af advarselsskilte. 

Konklusionen blev at Nicolaj (formand) kontakter Morten Richter-Hansen (repræsentant for Dyrenes 

Beskyttelse) med henblik på at undersøge om Dyrenes Beskyttelse vil kunne sponsere et antal skilte til 

opsætning på vejene i Nordsjælland. 

Når der foreligger svar fra Dyrenes Beskyttelse kontakter hjortevildtgruppen efterfølgende 

kommunerne i Nordsjælland med henblik på fastlæggelse af vilkår og drøftelse af hjælp til opsætning af 

advarselsskilte. 

Punktet tages op på det kommende møde i januar 2022. 

 

6. Eventuelt 

Formanden orienterer om kendte tal for nedlagt kronvildt, som d.d. udgør følgende: 

- 7 store hjorte (> 12 ender) 

- 2 spidhjorte 

- 5 hinder 

- 7 kalve 

Ud over dette antal blev der på mødet identificeret følgende: 

- 3 store hjorte (> 12 ender), heraf 1 trafikdræbt. 

- 1 kalv 

På Naturstyrelsens jagter er der nedlagt: 

- 1 stor hjort (16 ender) 

- 2 hinder 

- 4 kalve 

 

Det betyder at den registrerede afgang fra kronvildtbestanden d.d. udgør i alt 32 dyr, fordelt på 

- 11 store hjorte 

- 2 spidshjort 

- 7 hinder 

- 12 kalve 

 

-  

7. Tidspunkt for næste møde. 

Næste møde: onsdag den 12 januar 2022, 17:00-19:00 

 

06.12.2021 - NEW 

 

 

 

 


