
 

 
Kronvildtgruppen for Region Nordsjælland 

 
 
 
Referat fra 9. møde den 4. oktober 2006.  
 
Deltagere: Ivan Møller  Danmarks Jægerforbund - formand 

Mads Tarstrup   Dansk Landbrug  
  Lars Knudsen  Skovdyrkerforeningen 
  Peter Bagger  Dyrenes Beskyttelse 
    
  Niels Worm  Frederiksborg Statsskovdistrikt 
   
 
Fraværende: Anne Kristine Lauridsen Danmarks Naturfredningsforening 
 
1. Godkendelse af referat nr. 8 fra mødet den 24. august 2006.  
Referatudkast udsendt inden mødet. Endeligt referat udleveret på mødet. 
Ingen bemærkninger til referatet. 
 
2.    Opfølgning på Jyllandsekskursionen den 14. og 15. september 2006. 
Alle tilkendegav et have haft en god og inspirerende tur, med et godt fagligt input til det vide-
re arbejde i den lokale kronvildtgruppe.    
 
3.   Kronvildtbestandens størrelse og udbredelse / Kronvildtgruppens arbejdsgrundlag.  
Gruppen gennemdrøftede det af Mads Tarstrup fremlagte forslag til et arbejdsgrundlag for 
den nordsjællandske kronvildtgruppe, som blev vedtaget uden ændringer. Det er dog opfattel-
sen at mål og arbejdsgrundlag løbende skal debatteres og opdateres. 
 
Kronvildtgruppens arbejdsgrundlag og mål for kronvildtbestandens størrelse vil herefter være:  
 
Arbejdsgrundlag 
De foreninger og organisationer, der i 2000 stod bag indstillingen til Vildtforvaltningsrådet 
om en afkortning af jagttiden på kronvildtet i Nordsjælland, var enige om at man ønskede en 
kronvildtbestand der var større og mere stabil end hidtil. Efterfølgende har Vildtforvaltnings-
rådet nedsat en række regionale kronvildtgrupper - herunder Kronvildtgruppen for Nordsjæl-
land – hvorved foreninger og organisationer har fået et formaliseret samarbejde om forvalt-
ningen af den nordsjællandske kronvildtbestand. 
En af hovedaktiviteterne har været en halvårlig kronvildttælling, der har vist en stabil bestand 
på et niveau mellem 100 og 150 dyr, primært på Halsnæs, i Tisvilde Hegn, Valby Hegn og 
Harager Hegn.  
Der er mange faktorer der påvirker og afgør, hvad er en ønskværdig , acceptabel og bæredyg-
tig kronvildtbestand i Nordsjælland. Væsentlige faktorer er bl.a. niveauet for acceptable 
markskader, trafikuheld og fodringstiltag. 
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Kronvildtgruppen finder at fodring af kronvildtet er et uønsket tiltag, idet det indebærer en 
koncentration af bestanden i mindre og ofte isolerede områder. Endvidere bidrager fodringen 
til at præge krondyrene på mennesker i uønsket omfang, hvilket indebærer at dyrene mister 
den naturlige skyhed. I det omfang der foregår en fodring som kronvildtgruppen skønner er 
uhensigtsmæssig i en større sammenhæng, vil gruppen agere med tiltag som vil kunne afhjæl-
pe eventuelle problemer. 
 
Mål 
På denne baggrund har Kronvildtgruppen for Nordsjælland besluttet, at arbejdsmålet for be-
standsstørrelsen ansættes til 300 dyr. Når dette mål er nået vil gruppen vurdere mulighederne, 
betingelser og forudsætningerne for eventuelt at øge bestanden til et højere antal ). Kronvildt-
gruppens opfattelse er endvidere, at den geografiske udbredelse skal øges meget væsentlig 
både mod øst og syd. (Det er således gruppens opfattelse, at den nordsjællandske bestand får 
en størrelse og omfang, der på sigt skaber muligheder for kontakt mellem kronvildtbestanden 
i Nordsjælland og den vestsjællandske kronvildtbestand, med henblik på at kronvildtet bliver 
almindeligt forekommende/udbredt over hele Sjælland. 
 
Metode 
Bestandsstørrelsen opgøres to gange årligt, h.h.v. 16. maj og 1. oktober, ved (via dagspressen, 
radio og tv) at engagere et så stort antal naturbrugere som vel muligt i indsamling af observa-
tioner af kronvildtet. Antal, køn, alder og lokation er vigtige informationer/observa-tioner som 
grundlag for vurderingen af bestandsstørrelsen og –udbredelsen. 
 
De indmeldte observationer sammenholdes og vurderes for at undgå at dobbeltregistreringer. 
Det er gruppens opfattelse, at indmeldte og registrerede antal observationer skal ganges med 2 
– 3 for at få det egentlige bestandstal. 
 
PR 
Resultatet af bestandsopgørelsen og udbredelsen offentliggøres på Kronvildtgruppens hjem-
meside og i øvrige relevante og interesserede medier. 
 
4. Resultat af tællingen den 1. oktober 2006. 
Resultatet af tællingen den 1. oktober var relativt skuffende idet der kun kom én tilbagemel-
ding – hind og kalv – der meddeles set på Halsnæs. Det er dog opfattelsen at kronvildtet sta-
dig opholder sig på de ”kendte” steder – området mellem Grib Skov og Tisvilde Hegn og 
endvidere på Halsnæs. Der er enighed om at der er en snæver sammenhæng mellem PR-
indsatsen omkring tællingen og antallet af tilbagemeldinger. 
 
5. Fastlæggelse af kommende møder og arrangementer. 
 

• 16. maj 2007, med en væsentlig øget pressedækning. 
• Offentlig temaaften omkring kronvildtet den 6. marts 2007 – der arbejdes på at mødet 

kommer til at ligge på Skovskolen. 
 
6.    Faslæggelse af næste møde 
Næste møde planlægges til 6. eller 13. januar 2007, hos Preben Birch, hvor mødet foreslås 
indledt med en lille formiddagsjagt. (Tilføjelse: PB undersøger alternativt den 14. jan. 2007) 
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Forslag til dagsordenspunkter fremsendes til Ivan Møller- gerne snarest muligt. 
 
7.   Eventuelt 
Kronvildt(cykel)turen i Tisvilde Hegn den 1. oktober, var en rimelig god succes med ca. 60 
deltagere. Turen foregik i tidsrummet kl. 17 – 20, med det håb at der var en lille mulighed for 
at høre en brunsthjort. Desværre blev der ikke set eller hørt hjorte, med deltagerne fik lejlig-
hed til at se de mange spor efter kronvildtets tilstedeværelse i Tisvilde Hegn - herunder bl.a. 
en stor  brunstplads med sølehuller. 
 
Lars Knudsen, rep. for Dansk Skovforening meddeler at må udtræde af gruppen, idet han pr. 
1. november 2006 starter i et nyt job, som vicedirektør i Dyrenes Beskyttelse..  
Gruppen vil gerne benytte lejligheden til at takke for et både godt og hyggeligt men også sag-
ligt og gedigent samarbejde med Lars, som ønskes al mulig held og lykke i nye ”omgivelser” . 
 
 
 
 
20.10.2006.NW 


