
Referat af møde 2. juni 2008. 
 
Fraværende Poul Fritzner, Dansk landbrug. 
 
1) 
 
Besigtigelse skader på mark og skovbrug, Tømmerupgården. 
 
Gruppen aflagde Tømmerupgården besøg for at få en snak med ejeren Arne Sejersgård og 
besigtige de skader som angiveligt er på mark og skov. 
 
Tak til Arne Sejersgård for en god 2 timers rundvisning. Gruppen fik med selvsyn konstateret, at 
det kan ses, at der er kronvildt på ejendommen. Ved besigtigelsen var skadesniveauet minimalt, 
idet kun hveden bar præg af nedgræsning i et begrænset område, hvor hveden i øvrigt havde et 
dårligt plantedække grundet jordbundsforhold. Skaderne ses primært fra juni til høst, dels de 
skader som skyldes afgræsning, dels de skader som følge af færdsel af dyrene i eks. moden raps. 
 
Forskellige forslag til at afhjælpe skader på afgrøderne blev foreslået og der er bred enighed om, 
at en måde at afhjælpe de begyndende skader er at etablere foderafgrøder.  Disse blev foreslået 
lagt under højspændingslinien i åmosen. Der er også enighed om, at uden foderafgrøder af høj 
kvalitet vil dyrene til enhver tid foretrække landbrugsafgrøderne, gødskning og renholdelse af 
foderafgrøder er således et must hvis de skal have en effekt. Fodermarker vil måske være med til 
at tiltrække dyr udefra, hvorfor der skal gøres en bred indsats indenfor hele hjortelaugets område. 
Hjortelauget vil se på det til næste fællesmøde. 
 
Der foregår i vinterperioden afværgefodring med bla. roer på et par af de større ejendomme 
indenfor hjortelaugets område. 
  
2) 
 
Niels Flemming Jensen ny repræsentant for dyrenes beskyttelse blev budt velkommen. 
 
3) 
 
Dagsorden godkendt 
 
4) 
 
Jesper Jensen har haft kontakt til bladet jæger. Jæger bringer stof om fredning af hjort i Region 
Sjælland under lokalstof. 
 
Det af J.J. og sekretariatet udarbejdede udkast lægges ikke pt. på nettet, men afventer resultatet af 
mødet på Gisselfeld for at få denne del med.  
 
5) 
 
Jesper Jensen, Jens Risom og Poul Fritzner sætter sig sammen for at få arrangeret et møde 
omkring kronvildtet omkring Gisselfeld. De øvrige repræsentanter i gruppen er velkommen til at 
komme med indspark/deltage. Når mødet skal afholdes foreslås det, at de af gruppens 
medlemmer der ønsker at deltage mødes en times tid inden mødet. Mødet planlægges afholdt før 
jagttids start 1 oktober. Målet er at få nedsat hjortelaug og skabt nogle retningslinier for en 
fremtidig forvaltning. 
 



6) 
 
Næste møde forventes afholdt efter jagtsæson 08-09. Sekretariat udsender sidst på året forslag til 
mødedatoer februar 2009.  
 
 
Venlig Hilsen 
 
Hans Henrik Erhardi 
Sekretariat. 


