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Referat af møde i Hjortevildtgruppen Nordsjælland 
Onsdag den 5. oktober 2022. 

 
Deltagere:  
 Nicolaj Pedersen   Danmarks Jægerforbund (DJ) (formand) 

 Philip Madsen   Nordsjællands Landboforeningen (NOLA) (næstformand) 

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

 Carl Bruun  Dansk Skovforening (DS)  

 Birgith Sloth  Danmarks Naturfredningsforening (DN) 

 Morten Richter Hansen  Dyrenes Beskyttelse (DB) 

 Jens Bjerregaard Christensen Naturstyrelsen (NST) e. kl. 17.30 

 Niels Worm   Naturstyrelsen (NST) ref. 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 6. juli 2022. 

Referat fra sidste møde godkendt. 

 

3. Information om Hjortevildtgruppens artikel omkring hegn og plastik. 

Morten Richter har skrevet artikel om de problemer der opstår, når dåvildtet æder wrapplastik og 

sidder fast i løsthængende hestehegn, ballenet m.v.  

Artiklen er fremsendt til diverse dagblade. På mødet blev det drøftet, hvordan man kunne få artiklen og 

artiklens budskab ud i en større målgruppe, som primært vurderes at være landmænd og hesteholdere. 

Det blev på mødet foreslået, at artiklen sendes til Nordsjællands Landboforening og VKST med 

opfordring til at artiklen udsendes som en nyhed til landboforeningernes medlemmer. Endvidere blev 

det foreslået at artiklen bliver sendt til de husstandsomdelte ugeaviser, som Halsnæs Posten, 

Ugeposten, Landbrug Øst, LandbrugsNyt, Effektivt Landbrug og Landbrugsavisen. 

Morten Richter Hansen (DB) forsøger at få artiklen formidlet gennem Dyrenes Beskyttelse. 

Nicolaj Pedersen og Morten Richter til fremsender artiklen til optagelse i ovennævnte tidsskrifter, 

nyhedsbreve og ugeaviser. 

 

4. Opfølgning på eguleringstilladelser. 

Der er i 2022 meddelt 2 reguleringstilladelser til 2 kronkalve, og efterfølgende er der tilbagemelding om 

at der er reguleret 1 kalv. 

 

5. Info om skiltekampagne. 

Nicolaj Pedersen har aftalt med Gribskov kommune, at der på forsøgsbasis må opsættes skilte (Dyrt 

Bekendtskab) langs kommunens veje i perioden fra 10. oktober til 30. november 2022. 
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Der er ca. 20 skilte på lager, og det undersøges om der kan laves et nyoptryk. 

Philip Madsen spørger til muligheden for opkapning langs vejene gennem skovområderne.  

For at sikre oversigt og at bilist og hjortevildt er opmærksom på hinanden, forsøger Naturstyrelsen – 

om muligt – at lave opkapning af skovens ”underetage” på de strækninger, hvor der erfaringsmæssigt 

forekommer trafikpåkørsler. 

Carl Bruun nævner at der kan opstå problemer med påkørsler ved opsætning af høje hegn omkring den 

kommende Naturnationalpark i Gribskov. Jens Bjerregaard Christensen redegør for at der er tænkt på 

denne problematik i forbindelse med planlægningen af hegnslinjerne, herunder at hegnene bliver 

trukket væk fra vejene, således vildtet har mulighed for ophold mellem vej og hegn. 

Carl Bruun vurderer at vildtet ændrer adfærd i forbindelse med etableringen af naturnationalparken, og 

foreslår i den sammenhæng at der skiltes langs vejene, således bilisterne gøres opmærksom på den 

øgede mulighed for trafikpåkørsler af hjortevildtet. 

Med henblik på en pædagogisk advarsel til bilisterne om risikoen for påkørsel af hjortevildt, foreslår 

Morten Richter Hansen, at schweisshundeførere og skytter hos Falck og Dyrenes Beskyttelse - efter tysk 

forbillede - udstyres med et antal signalorange 3-ben med teksten ”Vildtulykke”, som kan opstilles på 

vejrabatten, når der er fundet og aflivet påkørt hjortevildt. 

Jens Bjerregaard Christensen orienterede under punktet om tankerne og overvejelserne omkring 

Naturnationalpark Gribskov.  

 

6. Problematikken omkring de kommende hegn (NNP) 

Birgith Sloth spurgte på sidste møde til, om Hjortevildtgruppen har opmærksomhed på registrering af 

eventuelle uheld i forbindelse med de ind- og ud-hegnede dyrs kontakt med hegn etc. omkring den 

planlagte Naturnationalpark Gribskov og herunder om der var mulighed for rapportering af uheld til 

Hjortevildtgruppen.  

Baggrunden er at der er borgere, som mener at kommer til skade/kommer til at sidde fast ved forsøg 

på passage af hegenet. DN lokalt / Birgith Sloth vil følge op på sagen og løbende vurdere på om der 

opstår problemer, og herunder forsøge at dokumentere problemets omfang ved opsamling af konkrete 

data. Birgith Sloth foreslår at NNP er opmærksom på de planlagte sluser i hegnet og at man ved 

problemer gennemfører en adaptiv forvaltning. 

 

7. Eventuelt. 

Det er rapporteret at der er nedlagt en større 16-ender kronhjort den 1. oktober 2022.  

Hjorten er nedlagt uden for den jagttid der er fastlagt i jagttidsbekendtgørelsen, hvorefter kronhjort 

større end 12-ender først må jaget fra 16. oktober. 

Nicolaj Pedersen orienterer om, at der nu bliver indført arealbegrænsninger i forbindelse med jagt på 

kronvildt, hvorefter der på alle ejendomme større end 1 ha må nedlægges én hjort >spidshjort), mens 

ejendommen skal være større end 100 ha før man må nedlægge 2 hjorte. 

 

 

8. Tidspunkt for næste møde. 

Torsdag den 12. januar 2023, kl. 17:00-19:00, på Ostrupgård. 
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