
 

 
Kronvildtgruppen for Region Nordsjælland 

 
 
 
Referat fra 7. møde den 23. maj 2006.  
 
Deltagere: Ivan Møller  Danmarks Jægerforbund - formand 

Mads Tarstrup   Dansk Landbrug  
  Lars Knudsen  Skovdyrkerforeningen 
  Peter Bagger  Dyrenes Beskyttelse 
  Preben Birch  Dansk Landbrug / Dansk Skovforening  
  Niels Worm  Frederiksborg Statsskovdistrikt 
   
 
Afbud: Tycho Hjort og u. afbud Anne-Kristine Lauridsen. 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 23. marts 2006.  
Ingen bemærkninger. 
Det bemærkes at Dansk Landbrug siden sidste møde har udpeget Mads Tarstrup som repræ-
sentant, i stedet for Tycho Hjort som herefter udtræder af Kronvildtgruppen. 
 
2. Evaluering af Kronvildtgruppens deltagelse i Skovens Dag.  
Der var enighed om at den etablerede stand var god, og at der havde været stor interesse og-
god og positiv respons fra gæsterne. ”Blikfanget” i form af den store hjorteplakat, havde bi-
draget til at mange lagde vejen forbi standen. Specielt havde der været stor interesse omkring 
gevirsamlingen fra Tøffe - verdens største frilandshjort – der blev nedlagt af HKH Prins Hen-
rik i Jægersborg Dyrehave i 2005. Alt i alt et godt arrangement med ca. 1.500 deltagere 
Ved kommende arrangementer, skal vi af hensyn til tilbagemeldinger ved kronvildttællinger, 
huske at have ”visit”kort med kronvildtgruppens telefonnumre til udlevering. Sonny Persson 
har taget en række fotos, som dels vil blive bragt i JagtNaturligvis og evt. også på hjemmesi-
den. 
 
3.   Deltagelse i Dyrskuet i Roskilde 
Der var almindelig enighed om at Kronvildtgruppen for Nordsjælland ikke deltager i Dyrsku-
et i Roskilde. 
 
4.   Resultat af kronvildttællingen den 16. maj 
Kronvildtgruppen havde gennem dags- og ugepressen og gennem JagtNaturligvis opfordret 
specielt jægerne til at være opmærksom på evt. forekomst af kronvildt i forbindelse med pre-
mieredagen for bukkejagten den 16. maj, og indmelde eventuelle observationer til Kronvildt-
gruppen. 
Der fremkom i alt 7 observationer med omfattende i alt ca. 65 individer. Med undtagelse af en 
enkelt observation af ca. 10 dyr mellem Frederiksværk og Hundested, kom stort set alle ob-
servationer fra området mellem Harager Hegn, Valby Hegn og Tisvilde Hegn.  
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I området mellem Vejby, Valby og Laugø er der således i løbet af den 16. maj indmeldt en 
observation af en rudel med 14 handyr om morgenen og to observationer af henholdsvis en 
rudel 14 hundyr og kalve og en rudel på 11 dyr med overvejende hundyr og kalve. 
Konklusionen af tællingen er, at kronvildtet stadig følger mønsteret fra de tidligere år med 
primært at færdes inden for et relativt lille geografisk område, og at koncentrationen stadig 
ligger i området mellem Tisvilde Hegn i vest og Harager Hegn/nordenden af Grib Skov i øst, 
uden dog at der er tegn på egentlig tilstedeværelse af kronvildt i Grib Skov.  
Der er enighed om at det bliver spændende at se, i hvilket omfang bestandstallet skal øges in-
den vi ser en større geografisk udbredelse. 
 
De indberettede ”rå” afskydningstal for kronvildt i Frederiksborg Amt indberettet til vildtud-
byttestatistikken i perioden 1992 til 2004 er som følger: 
 
1992: 28, 1993: 19, 1994: 9, 1995: 22, 1996: 30, 1997: 23, 1998: 24, 1999: 16, 2000: 18, 
2001: 29, 202: 23, 2003: 22 og 2004: 8 
 
Hertil kommer et antal trafikdræbte dyr, som skønsvis ligger på 3 – 5 dyr pr. år. 
 
 
5.   Eventuelt 
Ivan Møller:  
Ingen emner til behandling. 
 
Peter Bagger:  
Foreslår at kredsassistent Max Bjerregaard deltager i jyllandsekskursionen den 14./15. sep-
tember, i det omfang der måtte være ledige pladser. 
 
Lars Knudsen:  
Ingen emner til behandling. 
Lars Knudsen udleverede Skovdyrkerforeningens pjecer ”Terrænpleje for kronvildt”, ”Vildt-
venlig skovdrift” og ”Etablering af vildtagre”.  
 
Mads Tarstrup:  
Foreslår at vi på det kommende møde tager følgende emner på dagsorden: 
 

• Kronvildtbestandens størrelse og ønskede udbredelse 
• Hvornår skal der evt. ske udvidelser af jagttiden 
• Hvilket niveau for markskader er acceptabelt og hvordan håndterer Kronvildtgruppen 

det problem omkring markskader der allerede nu kan forudses ved en større bestand. 
• Fokus på de problemer man må forudse opstår i trafikken ved en større kronvildtbe-

stand. 
• Øget fokus på kronvildtet og kronvildtets tilstedeværelse i Nordsjælland, ved en ved 

en mere offensiv presseomtale. 
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Kommende møder og aktiviteter. 
 

• Næste ordinære møde den 10. august 2006. 
• Ekskursion til Jylland torsdag den 14. og fredag den 15. september 2006 
• Temaaften på Skovskolen om kronvildtet i Nordsjælland (ikke datosat) 
• Bustur/vandretur for publikum for at se kronvildt i Nordsjælland (NW) 
• Kronvildtets Dag 
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