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Fuld fremmøde bortset fra Poul Fritzner. 
 
Kronvildttælling V.Sj. 24. februar 2007 
 
Formand Asker Landsperg informerede om, at der i Danmarks Jægerforbunds regi er taget initiativ 
til et forsøg med at få talt kronvildtet i Vestsjælland. Kronvildtregionen vendte spørgsmålet, og 
medlemmerne ville gerne have været på banen tidligere, såfremt kronvildtregionen udadtil er en 
del af tællingen. Tællingen skulle angivelig foregå ved samarbejde med militæret ved hjælp af fly, 
samt tælling af grundejere jagtlejere og/eller frivillige. 
 
Skov og Landbrug advarede mod, at der kunne komme uheldige følgevirkninger af en tælling, hvis 
ikke ejerne af skov og landbrugsejendomme var velinformeret inden tællingen.  
 
(Efterfølgende er det besluttet at Danmarks Jægerforbund alene står som afsender, og at der 
tages initiativ og kontakt fra DJ- til information af ejere af Land og Skovbrug. Flytælling er pt. 
Udelukket, idet militæret ikke vil stille disse til rådighed, andre org. er selvfølgelig velkommen til at 
slutte op om initiativet) 
 
To kronvildtlaug oprettet. 
Der er i 2006 oprettet to kronvildtlaug ud fra privat initiativ. Det ene dækker hele Nordvestsjælland 
og har Ole Petersen, Saltbækvig som anker. Dette kronvildtlaug har i 2006 anbefalet afholdenhed 
med afskydningen. Til nød kan der enkelte steder skydes en hjortekalv eller kronebærende hjort. 
 
Det andet hjortelaug er startet op omkring Torbenfeld, Kongsdal og Tømmerupgaarden. Ejeren af 
Tømmerupgaarden, Arne Sejersgaard-Jacobsen er formand for dette hjortelaug, der foruden de 3 
store ejendomme består af godt 20 grundejere omkring Torbenfeld. Lauget har i 2006 besluttet, at 
der på to ejendomme med markskader, kan skydes en kalv i jagtsæsonen 2006-2007, når der står 
en hel rudel på ejendommen. Lige op til jagttids ophør er der ikke indrapporteret skudt kalv i dette 
laug. Ved stiftelsen af kronvildtlauget var der et meget stærkt ønske om, at der ikke fra central side 
kom særfredninger mm, så længe man kunne tale sig til rette lokalt.  Man støttede dog op om 
Kronvildtregionens indstilling til VF-rådet om, at flytte hjortens jagttid en måned, så hind, kalv og 
hjort får ens jagttid (1/10-31/1). 
 



Sekretariatet har været med til begge stiftelser. Indgangen har været at sekretariatet sidder med 
vildtforvaltningen i området, herunder rådgivning om forebyggelse af vildtskader mm, det er 
således som VF-konsulent at deltagelsen har fundet sted. 
 
 
Status på ansøgning om udsætning af kronvildt omkring Holmegaard og Gisselfeld 
 
Jens Risom gav en beskrivelse af en meget lang sagsbehandling fra S&N´s side mht. Gisselfelds 
ansøgning om udsætning af kronvildt, sendt via Falster Statsskovdistrikt til S&N centralt.  
Jens Risom havde fået mundtlig at vide, at tilladelsen var på plads, men at der var indblanding fra 
anden side, hvorfor sagen pt. lå stille. Sekretariatet kunne oplyse at indblandingen kom fra 
sekretariatets side, idet der i udkast til tilladelsen til Gisselfeld var indføjet betingelser, som var 
imod den fælles indstilling, som Kronvildt Region Sydsjælland har indstillet til VF-rådet. 
Sekretariatet var til mødet af S&N bedt om at tage sagen op, med henblik på en fælles indstilling til 
S&N. Sekretariatet blev på mødet bemyndiget til at udarbejde indstillingen til S&N ud fra tidligere 
indstilling til VF-rådet, og under forudsætning af at Landbruget fortsat bakkede op om denne 
indstilling, idet Poul Fritzner ikke var med til mødet. 
 
Sekretariatet kontaktede den 2. februar 2007 telefonisk Poul Fritzner for at høre, om der stadig var 
opbakning til den tidligere indstilling til VF-rådet. Poul Fritzner bakkede op om den tidligere 
indstilling, hvorfor sekretariatet udarbejdede og fremsendte indstilling til S&N. Indstillingen 
vedhæftes som særskilt fil/brev. 
 
( Tilladelsen er nu givet til Gisselfeld og betingelserne om særfredning er udtaget af tilladelsen ) 
 
Der er flere og flere oplysninger, der tyder på, at der er mere kronvildt end tidligere antaget, der 
skal dog manes til forsigtighed mht. at tælle alle dyr med som nye dyr, idet de kan flytte sig over ret 
store afstande. Ud fra tidligere antagelser sammenholdt med de oplysninger vi har fået pt., anslås 
bestanden til at være på min 150-200 dyr på den frie vildtbane, heraf står langt hovedparten i 
Nordvestsjælland omkring skovene ved Jyderup samt Åmosen.  
 
Der er pt. kun oplysninger om 6-10 skudte krondyr i Vestsjælland sæsonen 2006-2007, heraf er 
der skudt to kronebærende hjorte. Der kan være skudt flere krondyr, som vi pt. ikke har kendskab 
til. 
 
Der har været tre påkørsler. En ved Bromølle, en på skovvejen og yderligere en hjort ved 
Torbenfeld. Påkørslen ved Bromølle er eftersøgt med schweisshund uden resultat. Der var 
angivelig tale om en hjort (6-8 ender). Hjorten er set skadet på Tømmerupgaarden nogle dage 
efter. Påkørslen på skovvejen var af en smalhind, der blev kørt ihjel (januar). Der er desuden på et 
tidligere tidspunkt, efter Kurt Juhls angivelser, påkørt en stor hjort ved Torbenfeld, som er gået fra 
stedet. 
 
Synlighed, artikel til div. org. medlemsblade 
Evt. presse omkring udsætning Sydsjælland 
 
De to sidste punkter på dagsordenen nåede ikke at blive behandlet på mødet, der er således ikke 
truffet beslutninger her. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Hans Henrik Erhardi 
Sekretariat 


