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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
• Ændringer i lokale jagttider på kronvildt er endnu ikke behandlet i Vildtforvaltningsrådet, 

og der vurderes derfor at ændringen i jagttiden for kronvildtet i Region Hovedstaden først vi 
kunne træde i kraft pr. 1. april 2014. 

2. Orientering fra formanden 
• Efter skiftet på formandsposten hos Danmarks Jægerforbund, meddeles det at opgaven 

omkring hjortevildtforvaltningen flyttes til Hjortevildgrupperne. 
• Ved stormødet på Gefion blev der sat tal på den estimerede hjortebestand på Sjælland. 
• Hvortevildtgruppen har været på besøg hos Jan Larsen, for at besigtige omfanget af 

markskader. 
• Information omkring afskydning af kronvildt; Der er nedlagt en 14’ender, 2 x 8’ender, en 

hind og en kalv på Halsnæs, En 6-8 ender ved Frederiksværk. 
• Der er ligeledes skudt en 8’ender kronhjort ved Frederiksværk, af ukendte skytter. 
• Fællesmøde d. 8. december på Kalø.  
• Fællesekskursionen til Sønderjylland 21./22. sept. 2012 (Hovborg) gav et indblik i hvor 

omfattende markskaderne kunne se ud. 

3. Drøftelse af markskader og dispensationspraksis. 
• Efter besigtigelse af markskaderne hos Jan Larsen, har det været svært at danne sig et 

overblik over omfanget af markskaderne, idet majsafgrøden allerede var afhøstet ved Jan 
Larsens henvendelse til Hjortevildtgruppen. 



• På arealet, var der af hensyn til jagtlejeren, efterladt uhøstede områder med majs. 
• Der diskuteredes på mødet om jagtlejen kan/skal dække vildtskaderne eller ej, eller om disse 

to forhold skal holdes adskilt. 
• I bekendtgørelsen omkring vildtskader står beskrevet; ”vildtskaderne skal være omfattende”. 

Når majsen er høstet, er det vanskeligt at vurdere omfanget af skaderne. Derfor bør 
landmændene kontakte Hjortevildtgruppen straks når skaden begynder at få et ikke 
acceptabelt omfang og under alle omstædigheder før afgrøden afhøstes. 

• Hvorvidt det er etisk korrekt at lade områder med uhøstet majs tilbage på markerne, er ikke 
et anliggende for Hjortevildtgruppen. 

• De største problemer med markskader opstår, hvor landmandens afgrødevalg forekommer 
mest attraktivt for kronvildtet. Dette gælder både m.h.t. fordøjelighed og muligheder for 
skjul som ex. i en høj majsafgrøde. 

• Erstatning for konstaterede vildtskader er ikke til stede. Mulighederne vil derfor være 
anvendelse af hegn eller vildtafværgningsmidler som ”Hyler” eller gaskanon – efter 
omstændighederne efterfulgt af en eventuel reguleringstilladelse til kalv i perioden 15. juli 
til 30. september og/eller evt. forlængelse af jagttiden med en time før og efter sol op-
/nedgang. 

• Der findes forskellige vildtafværgemidler, som Naturstyrelsen kan stille til rådighed for de 
landmænd som har problemer med markskader. 

• Konklusionen omkring markskadeproblematikken blev; at man kontakter Hjortevildtgrup-
pen straks når skaderne kan konstateres, og under ingen omstændigheder venter til majsen er 
afhøstet. Ligeledes bør man have en landbrugskonsulent til at vurdere skaderne, for derfor at 
kunne vurdere hvorvidt skaderne er ”omfattende” eller ej. Fra Hjortevildtgruppen ønskes 
der, at planteavlskonsulenterne fremadrettet har den nødvendige ekspertise til også at kunne 
rådgive omkring markskader. Der bør ligeledes være klare retningslinjer for landmændene 
hvad angår markskader. Den samlede konklusion vil derfor være: 

- I det øjeblik der kommer en anmeldelse omkring markskader, foretages der en 
besigtigelse af arealet med deltagelse af ejer, Hjortevildtgruppen og en 
planteavlskonsulent. En sådan besigtigelse ville kunne bidrage til en god 
vurdering af markskadens omfang. 

4. Fælles ekskursion til sønderjylland 21./22. September 2012 (Hovborg) 
• På ekskursionen blev Klelund dyrehave besøgt. I dyrehaven må intet foder tilføres udefra, 

hvilket har den betydning, at foderet skal produceres inden for hegnet. Med 450 dyr i 
forårsbestanden giver dette et godt indblik i, hvilke udfordringer som opstår, når man 
forsøger at producere foder under så stort et vildttryk. 



• På mødet fredag aften, blev der fortalt om den lokale hjortevildtsgruppe, som har forsøgt sig 
med forvaltning af hjortevildtet. Den lokale hjortevildtsgruppe er ophavsmand til 
www.kronhjorte.dk.  

 

5. Stormøde 2013, med temaet: Bæredygtig jagt på hjortevildtet. 
• Det tilsigtes at der bliver afholdt et fællesmøde for Hjortevildtgrupperne umiddelbart før 

jagtsæsonen 2013, gerne første uge i oktober. Arrangementet vil kunne lokaliseres omkring 
Skovskolen og tage udgangspunkt i forvaltningen af en stor dåvildtbestand i Gribskov. 

• Der vil blive forsøgt afholdt et stormøde i sidste halvdel af februar på Skovskolen. Her vil 
en ekstern foredragsholder komme og fortælle om forvaltningen af bæredygtig jagt på 
hjortevildtet. 

6. Andet 
• Der vil blive forsøgt etableret en hjemmeside i tilknytning til ”kronhjorte.dk”, hvor 

indberetning af nedlagt hjortevildt vil være let tilgængelig. 
• Introduktion af den nye folder Kronvildt i Danmark. 
• Der vil blive afholdt et nyt møde i hjortevildtsgruppen den 7. februar 2013 

7. Bordet rundt 
• Preben: Då – og Kronvildt har det godt i Nejede Vesterskov, hvor kronvildtet ser ud til at 

have delt sig i 2 rudler.  
• Peter: Råvildtets bestand er i stor fremgang. Skabsrævene er dog ligeledes i fremgang. 

 
 
 
 
04.12.2012-DASTO 

http://www.kronhjorte.dk/
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