
 

 

Naturstyrelsen • Dyrehaven 6 • Boveskovgård • 2930 Klampenborg  
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 39 97 39 15 • CVR 33157274 • EAN 5798000860704 • hst@nst.dk • www.nst.dk  
 

Hovedstaden 

J.nr. 21/08459 

Ref. SNJ 

Den 13. oktober 2022 

 

Jægerforum Naturstyrelsen Hovedstaden 

   

  

 

Referat fra møde i Jægerforum på Naturstyrelsen Hovedstaden 
2022.  
 

Mødet blev afholdt den 12. oktober 2022 kl. 16.00-17.10 på enhedens kontor i 

Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg. 

 

Deltagere: Sven Norup, Naturstyrelsen 

 Torben Clausen, Danmarks Jægerforbund 

 Torben Bagh, Danmarks Jægerforbund 

Jens Glerup Andersen, Dansk Land- og Strandjagt 

 

 

Dagsorden: 

 
1. Velkomst og præsentation af deltagere. 

Sven Norup bød velkommen, og da Torben Bagh var ny deltager var der en 
kort præsentationsrunde.  

 
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.  
 

 
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. 
Torben Bagh 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 Danmarks Jægerforbund gjorde i 
forbindelse med høslæt på markerne omkring på de dyrkede marker ved 
Nærum og Søllerød. Der var en overvældende interesse for at hjælpe, og 
det fungerede perfekt. Danmarks Jægerforund udleverede kortoplysninger 
på den person, der skal kontaktes til den kommende sæson  
 

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

Der blev kun afviklet én nyjægerjagt, de øvrige planlagte jagter blev aflyst 
på grund af Covid-19. 
 
Der blev afviklet invitationsjagter den 10. november i Tokkerkøb Hegn og 
den 15. december i Ganløse Ore. Da Naturstyrelsen ønsker at begrænse 
kørslen i skovene mest muligt, bliver der gået langt på disse jagter. Der var 
flere af deltagerne der ikke havde de nødvendige fysiske kræfter til at gå så 
langt. 

 
6. Jagter på enheden i 2021/22. 

Enheden er blevet bedt om at planlægge 5 nyjægerjagter i den kommende 
sæson. På nuværende tidspunkt er der allerede 2 jagter, hvor der er nok 
tilmeldte til at de bliver afviklet. 
 

Der bliver afviklet Invitationsjagter på følgende dage: 

3-11 Ganløse Ore 

24-11  Tokkekøb Hegn 

 

Der er plads til 23 gæster på hver jagt. De 21 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 Ganløse Ore, til Sven Norup. Der skal være mailadresser 

på listerne, så Naturstyrelsen kan udsende invitationer direkte til 

deltagerne. For jagten i Tokkekøb Hegn skal deltagerlisten fremsendes 

senest den 17. november. 

 

Sven Norup opfordrede til, at det var jægere der deltog i det frivillige 

arbejde som reguleringsjægerne eller afsøgning af marker for vildt inden 

høst, der får tilbuddet. Deltagerne skal gøres opmærksom på, at der bliver 

gået langt på jagterne. 

 
7. Eventuelt. 

Intet. 
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Med venlig hilsen 

 

 

 

Sven Norup 

+45 23 73 02 50 

SNJ@nst.dk 


