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Referat af første møde i Kronvildtregion Sydsjælland afholdt 30. marts 2005. 
 
 

 
 
Dagsorden: Fastlæggelse af forretningsorden Kronvildtregion Sydsjælland. 
 
 
Det første møde i Kronvildtregion Sydsjælland blev afholdt den 30. marts 2005 med deltagelse af samtlige medlemmer 
af gruppen: 
 
Formand, Asker Landsperg (Danmarks Jægerforbund), Rødengvej 7, 4180 Sorø 
Jens Risom, (Fællesrepræsentant Dansk Landbrug/Dansk Skovforening), Gisselfeld Kloster, Gisselfeldvej 12A 4690 
Haslev 
Jens Thomsen (Dansk Skovforening), Stiftelsen Sorø Akademi, Søgade 17A, 4180 Sorø 
Poul Fritzner (Dansk Landbrug), Viborggård, Fensmarksvej 9, 4160 Herlufmagle 
Kurt Juhl (Danmarks Naturfredningsforening), Florvej 6, 4440 Mørkøv 
Leif Larsen (Dyrenes Beskyttelse), Grundtvigsvej 45, 4500 Nykøbing Sj. 
Hans H. Erhardi (referent, sekretariat), Odsherred Statsskovdistrikt, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. 
 
 
Tak til Jens Thomsen, Stiftelsen Sorø Akademi, for at lægge smukke rammer til det første møde i kronvildtregionen. 
 
Fastlæggelse af Forretningsorden og formålsbeskrivelse. 
 
Efter en indledende løs snak om kronvildt besluttede gruppen at bakke op om følgende forslag til formål og 
forretningsorden. 
 
Formål: Mere kronvildt på den frie vildtbane under visse forudsætninger.   
 
1 Status 
2 Generelle krav kerneområder kronvildt 
3 Mål og midler til at nå formålet 
 
 
Ud over fastlæggelsen af ovenstående blev følgende punkter berørt ved mødet den 30. marts. 
 
Sjælland er anderledes end Jylland på mange punkter, hvorfor erfaringer ikke umiddelbart kan overføres. 
 
Der var et ønske om at inddrage dåvildt og sikavildt i gruppens arbejde. Formanden gjorde klart, at mandatet lå på 
kronvildt, men at det ikke skal forhindre, at de andre hjortearter kan vendes på møderne. 
 
Der skal ses bredere på kronvildtets eksisens på Sjælland end ud fra blot et jagtmæssigt synspunkt, således skal den 
øvrige befolknings syn og ønske med som et vigtigt parameter. Der skal ske en afvejning i forhold til de skader 
hjortevildtet kan forårsage for de primære erhverv, tages hensyn til trafik og andre brugeres mulighed for at benytte 
arealerne til forskellige aktiviteter. Kronvildt er således ikke et mål alle steder og antallet af dyr vil være forskelligt og 
bør afvejes.  
 
Der var på fællesmødet 28. februar 2005 et ønske fra Kronvildtregion Nordsjælland om at få Roskilde Amt ind under 
denne region. Der var enighed i Kronvildtregion Sydsjælland om at grænsen pt. er fornuftig grundet naturlig 
afgrænsning og ejendomsstruktur. 
 



Der skal være en stor troværdighed i det gruppen kommer med, hvilket hænger sammen med at der skal ske en 
afvejning i forhold til de mange forskellige interesser. 
 
Det er Formanden, der tegner gruppen udadtil, når det gælder pressen. 
 
Der er enighed om, at der skal være mere kronvildt på den frie vildtbane, hvordan vi når det, er der pt. lidt delte 
meninger om i gruppen. Punktet tages op igen ved næste møde i forbindelse med de faste punkter.  
Status for kronvildtet bliver et skøn med ca. 80-100 stk. kronvildt (forårsbestand) på den frie vildtbane med langt 
hovedparten i midt- og nordvestsjælland. (kortbilag udarbejdet og vedlagt). 
 
Der var et ønske om at kronvildtgruppen tilsluttede et forslag om, at der udsættes en hjort til de få hinder, der står i 
Holmegaards Mose, idet der var indgået aftale mellem 3 store lodsejere, heraf er de to repræsenteret i kronvildtgruppen, 
om at frede kronvildtet. Der er pt. ikke hjort i nærheden af hinderne, og det er tvivlsomt om der naturligt kommer det 
inden for den nærmeste fremtid grundet fysisk barriere og lille bestand. 
Gruppen var positiv. De 3 grundejere foranlediger ansøgning til Falster Statsskovdistrikt, der dækker Storstrøms Amt 
mht. myndighedsområdet. Det forventes at Torbenfeldt skovdistrikt også søger om tilladelse til udsætning af kronvildt 
d.å., idet der har været en telefonisk forespørgsel til Odsherred Statsskovdistrikt om udsætning. 
 
I forbindelse med pkt. 2 i forretningsordenen lovede sekretariatet at forsøge at fremskaffe litteratur på området. Det er 
lykkedes at få et eksemplar til hver af: Analyse af forvaltningen af krondyr i Danmark. Jeg har kun kunnet få 3 
eksemplarer af Forvaltning af krondyr i Danmark. Det ene eksemplar sendes til Formanden. De øvrige bedes cirkulere 
henholdsvis nord og syd for motorvejen Korsør/Ringsted. Endelig vedlægges 1 eksemplar af bladet Jæger nr. 3, dette 
inderholder kronvildt som tema i marts nummeret. Endelig vedlægges kortbilag over skønnet bestand af kronvildt 
foråret 2005. 
 
 
Det blev besluttet at det næste møde afholdes hos Poul Fritzner, den 2. august 2005, kl.  19,00. 
 
Kommentarer til referat samt evt. yderligere punkter til dagsorden bedes fremsendt til sekretariatet senest med 
udgangen af juni måned. Sekretariatet fremsender mødeindkaldelse primo juli. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Hans Henrik Erhardi 
Sekretariat 
  
 
 
 
 
 
 
 


