
Beretning fra Hjortevildtgruppe Nordsjælland for året 2015/16. 
 

 

Henover foråret og sommeren 2015, blev to forslag til fremtidig forvaltning og jagttid på 

kronvildt lagt til offentlig drøftelse på de elektroniske medier. 

 

Det ene forslag var fremsat af DN-Landbrug & Skovforening. Forslaget lagde bl.a. op til 

arealbegrænsninger i den fremtidige forvaltning. Utilfredsheden blandt jægerne på de 

elektroniske medier var stor, meget stor! Desværre fik mange jægere opfattelsen af, at 

forslaget var fremsat af DJ, hvilket var forkert.  

 
DJ´s forslag til en fremtidig forvaltningspolitik, omfattede ikke arealbegrænsninger. 

Jægerforbundets forslag baserede sig på begreber om frivillige Lav og værktøjskasse med 

redskaber, som lød ganske fornuftigt. 

”Hjortevildt skal bestandforvaltes ikke arealforvaltes !” ( citat Lars Jensen HB-medlem DJ). 

Den massive modstand fra jægerne på DN - Landbrug & skovforeningens forslag, gætter jeg 

på, var med til at Lars Jensen beklageligvis trak sig fra formandsposten i Den Nationale 

Hjortevildtgruppe. 

 

I konsekvens heraf, kørte DJ en massiv oplysningskampagne på DJ´s hjemmeside - 

hjortevildt.dk og i bladet JÆGER, for at give rette forståelse og information omkring oplæg til 

den fremtidige hjortevildtforvaltning. 

Det kan samtidig oplyses, at referater fra møde i den nordsjællandske hjortevildtgruppe er 

tilgængelige på naturstyrelsens hjemmeside. 

 

Henover efteråret blev begge forslag pludselig trukket, og der blev i stedet fremsat ét nyt 

forslag fra den Nationale Hjortevildtgruppe. Forslaget gælder generelt for hele landet. Også 

dette forslag møder modstand blandt jægere. Hjortevildtgruppen Nordsjælland er også enige i, 

at forslaget i dets nuværende form vil være altødelæggende for kronvildtet og den fremtidige 

forvaltning i Nordsjælland. Dette er tilkendegivet i en skrivelse til Den Nationale 

Hjortevildtgruppe. 

 

 

I slutningen af august blev indkaldt til et første indledende møde med samtlige 

foreningsformænd i forvaltningsområdet. 50 foreninger blev inviteret og 15 mødte frem og 5 

meldte afbud. Et godt konstruktivt møde, hvor vi bl.a. fik aftalt, at vi vil forsøge at optimere 

kronvildttællingen i vores område. 

Flere foreninger indleverede således allerede i oktober gode kronvildt-obs, med angivelse af 

lokalitet, antal hinder og kalve samt store hjorte med angivelse af antal sprosser. 

Vi forsøger at udbygge tællingen yderligere til bukkejagtpremieren i 2016, og målet er at få en 

hjemmeside op at stå, hvor jægerne/indberetterne selv kan følge med i de indberettede 

observationer. 

 

Formålet med formandsmøderne er bl.a., at skabe et solidt netværk mellem 

foreningsformændene eller repræsentanter fra foreningerne. Det er vigtigt at vi i fællesskab 

skaber et godt udgangspunkt til at forme den fremtidige hjortevildtforvaltning i vores landsdel. 

Jeg ser jagtforeningsformændene som vigtige nøglepersoner i forhold til: 

 Fremme dialogen mellem jægere og/eller lodsejere omkring dannelse af hjortelav 

lokalt/kommunalt. 

 At skaffe et mere sikkert grundlag for den fremtidige hjortevildtforvaltning ved 

lokalt/kommunalt at medvirke til tælling af bestandsstørrelser. 

 At bidrage med information omkring lokal viden om antal nedlagt hjortevildt. 

 At bidrage med information omkring mulige brud på de jagt-etiske regler for 

hjortevildtjagt. 



 At bidrage med information og viden hvor der lokalt søges om mulighed for regulering 

af skadevoldende hjortevildt. 

 

Vi holdt et nyt opfølgende møde for foreningsformændene i starten af december. Her deltog 9 

foreninger. Her gennemgik vi kronvildtobservationerne, og samtidig blev der gjort status over 

hvad deltagerne havde af kendskab til nedlagt kronvildt i forvaltningsområdet i 2015 hvoraf 

følgende fremkom: 

 

Statsskoven den. 17. nov. 3 spidshjorte 9 hinder 4 kalve 

Statsskoven den. 24. nov. 3 hjorte 4 hinder i alt 23 stykker for begge dage. 

Ørby 1 stor hjort (ulige 14 ender) 

Ellemosen 1 hind 1 kalv og 1 hjort (10 ender) 

Mønge 1 hjort (12 ender) 

Halsnæs 2 stk (14 ender) 1 spidshjort 

Villingerød 1 stk (12 ender) 1 spidshjort 2 hinder og 1 kalv. 

Det nye forslag til jagttid for kronvildt fra den Nationale Hjortevildtgruppe blev debatteret, og 

der var bred enighed om, at forslaget næppe gavnede forvaltningen og kronvildtstammen i 

Nordsjælland. 

 

 

I starten af december blev der indkaldt til møde med Jægerrådsformændene, som blev afholdt 

den 6. januar 2016. Mødet blev afholdt i Hedehusene/Fløng jagtforenings lokaler, med 

formålet at give en status på situationen omkring især kronvildtforvaltningen. Tanken var at 

klæde Jægerrådsformændene på til årsmøderne i Jægerrådene. Ud af 20 inviterede mødte 

Christian Færch – Hillerød og Per West - Frederikssund frem. Endvidere deltog Kredsforkvinden 

og HB-medlemmet. 

 

 

Der blev konstateret en lille fast rudel kronvildt i og omkring Stasevang Hegn i Fredensborg-

Humlebæk kommune i løbet af foråret 2015. Lars Egedahl var fast besluttet på, at det skulle 

fredes i en årrække. Kraftigt opfordret tog Lars Egedahl initiativ til at stifte et frivilligt 

hjortelav. Bjarne Culmsee Halsnæs, vildtkonsulent Niels Worm og undertegnede deltog 

sammen med lodsejere og repræsentanter fra jagtforeningerne Asminderød-Grønholdt, 

Karlebo og Hørsholm ved den stiftende generalforsamling den 29. oktober 2015 på 

Fredensborg Rådhus. Opbakningen til hjortelavet var stor, og jagtforeningerne påtog sig 

organisatoriske opgaver i lavet. Naturstyrelsen ved skovridder Jens Bjerregård gik på 

opfordring velvilligt med i lavet med hele Stasevang Hegn. 

 

JÆGERS redaktion er blevet bedt om at bringe et indlæg i JÆGER om det nye lav. Samtidig er 

redaktionen blevet bedt om at lave en artikel om Halsnæs, og den fremragende måde deres 

frivillige lav forvalter kronvildtstammen i kommunen/området. 

 

De regionale Hjortevildtgrupper er pålagt at forvalte alt klovbærende vildt i Danmark. Hertil 

kommer Jægerforbundets indstilling til, at hjortevildtgrupperne også skal forvalte bævere, hvor 

bæverne optræder i et sådant antal uden for deres udsættelses/oprindelsesområder, at der 

kan fastsættes jagttid på dem. 

Skal ovennævnte fungere optimalt, skal de nordsjællandske jægere bidrage med deres viden 

og jagtfaglige kompetencer. Det er derfor vigtigt, at der løbende er en dialog med 

jagtforeningerne. 

 

Sonny Persson – Den Regionale Hjortevildtgruppe Nordsjælland 


