
Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland 
 
Referat  fra møde tirsdag den 20. september 2011 kl. 16 - 18 
 
 
Deltagere:  Ivan Møller  Danmarks Jægerforbund (DJ) - formand  

Mads Tarstrup Nordsjællands Landboforening (NOLA) 
Bente Nielsen Nordsjællands Landboforening (NOLA) 

  Peter Skat Nielsen Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
  Preben Birch  Dansk Skovforening/Dansk Landbrug 
  Peter Bagger  Dyrenes Beskyttelse (DB) 
  Carl Bruun  Dansk Skovforening (DS) 
  Niels Worm  Naturstyrelsen, Nordsjælland 
  Jens Bjerregaard Naturstyrelsen, Nordsjælland 
 
Fraværende: 
Referent:   Stine Kjær Petersen      
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referatet er udsendt vedhæftet e-mail. 
Referatet er godkendt uden bemærkninger. 
 
 

 
2. Orientering fra formanden 

• Velkommen til Bente Nielsen. Bente overtager Mads Tarstrups post for 
Nordsjællands Landboforening (NOLA). 

 
• Den 4. maj blev der afholdt fællesmøde på Kalø for alle de regionale 

hjortevildtgrupper. 
 
• 23. august blev der afholdt møde for alle landets hjortevildt-lav. Det besluttes 

at alle – store som små – lav mødes en gang årligt til idé udveksling.  
• Ved samme lejlighed blev der afholdt et statusmøde mellem Hjorteudvalget og 

de regionale formænd. Her blev emnerne markskader, indsatsen de kommende 
2 år samt afrapportering drøftet. 

 
• I maj måned er 3 stk kronvildt blevet påkørt. Det ene af disse dyr blev ramt i 

svinget på Valbyvej lige før vejen ned til campingpladsen. Sweisshunde blev 
tilkaldt men aflyst igen. Den anden påkørsel – en hind og en kalv – skete på 
Frederiksværksvejen ved Esrum kloster. 

 



• Jan Larsen fra Kurregården, Helsinge, klager over et stigende antal krondyr på 
hans marker. Jan Larsen har dog ikke henvendt sig til Naturstyrelsen, 
Nordsjælland for drøftelse af eventuelle løsninger. 

 
 
• Afrapportering – Hjortevildtgruppens afrapportering 2011 til Vildt-

forvaltningsrådet samt bilag 2011-02-12 deles rundt. Disse vil ligeledes blive 
sendt pr mail af Niels Worm efter mødet. 
Der er generel tilfredshed med rapporten.  

• Kun få markskader er indrapporteret. Det forventes at der vil komme flere. 
Niels: Vi skal have et bedre indberetningssystem for markskader, så vi undgår 
myte- og rygtedannelse omkring problemerne med markskader. Preben: 
Landmændene fortæller ikke deres konsulenter om skaderne hvorfor vi ikke 
har indrapporteret skader. Mads: Vi har også tidl. haft markskader, men de har 
ikke været alvorlige – det begynder at ændre sig nu. Preben: Hvordan står det 
til med aflastningsarealer og åbne arealer i statsskovene. Niels: Det er 
undervejs og første udkast er kommet. 

• Bestanden af kronvildt: Bente: kan man direkte tælle antallet af vildt? 
Formand: Vi kigger på afskydningen og bruger det som indikator for 
bestanden. Niels: det er utroligt svært at tælle kronvildt. Jægerne er meget 
tilbageholdende med at indrapportere hvor meget de skyder. 

• Jens: Vi kan risikere at få et stigende afskydningstal som følge af afskydning 
på private arealer. I statsskovene skydes der kun på Kongehusets jagter. 
Preben: Som lodsejer kunne man byde ind med hvor mange dyr man plejer at 
se. Kunne man bruge overflyvning? Formand: det kræver sne og specialister. 
Man bruger det i Sverige på elge. Jens: Vi har for meget dåvildt til at gøre det. 
Peter Skat: Det er først når der er betydelige markskader og påkørsler at 
bestandens størrelse har reel betydning. Carl: hvad med at sætte vildtkamera 
op? Niels: Det er ekstremt vigtigt, at vi få taget hul på en diskussion af 
problematikken omkring hjortevildt og trafik inden der sker et stort uheld.  

 
 

3. Fællesmøde 
• Fællesmøde for landets hjortevildtgrupper, som var forudset afholdt i 

Nordsjælland og med fokus på dåvildt, er aflyst og foreløbigt udsat til 2012. 
 

4. Fremtidigt arbejde 
• Jagttiden for kronvildtet er i vores område fastsat til de sidste 2 uger i 

november. I det omfang jagttiden skal ændres, skal der foreligge forslag fra 
hjortevildtgruppen inden udgangen af februar 2012. Sagen er diskuteret på 
mødet og konklusionen er at diskussionen foregår på forskellige præmisser. 
Niels foreslår at man i stedet for en drøftelse af jagttid, tager fat på en mere 
generel drøftelse af forvaltningen af kronvildtet.  Det blev besluttet at emnet 
tages op på et aftenmøde ultimo oktober. Niels udsender et forslag ud vedr. 
dato for dette møde.  

 
 

 



5. Afsked med Mads 
 

• Formanden takker for det store stykke arbejde og ønsker held og lykke med 
livet uden for hjortevildtgruppen. 

 
6. Bordet rundt 

Niels Worm: 
• Anekdote om kærlighed mellem 1 stk. sikahjort og 3 kronhinder. Sikahjorten 

ønskes skudt.  
• Der ses hjorte i brunst i Ellemosen, Tibirke Bakker og Ramløseområdet. 
• Skydetårne: Appel til hjortevildtgruppen om at udbrede regelsættet for 

opstilling og brug af skydetårne. 
Mads Tarstrup: 

• Tak for nu. Det har været hyggeligt at være sammen med jer. 
Peter Bagger: 

• Tak for nu og for en god tid. (overrækker en flaske-gave) 
 

7. Eventuelt 
 

• Intet behandlet. 
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