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Fra Henrik Wad Jørgensen: Årsberetningen til Formændene henholdsvis i Kreds 6 og 7. 

Indledning: 

I de snart mere end et halvlandet år med COVID-19, er der sket alt for lidt i forhold til at kunne tage store 
beslutninger, men der er lys for inden af tunnelen. 

Formands valg; 

Jeg blev genvalgt som lokal Hjortevildtformand i oktober 2020 for 3 år som jeg var meget glad for, men 
flere af mine kollegaer er ikke genvalgt, det er desværre en skam, men der skal også bruges kræfter og vilje 
til at kunne håndtere en gruppe som er meget forskellige, man skal lytte på nogle områder og selv komme 
med innovation som mangler en måde at komme videre med. Kort sagt, men man skal tro på at det 
lykkedes.     

Lokalhjortevildtgruppen kreds 6 og 7 minus Nordsjælland  

Året der gik 2020/2021 i Det lokale Hjortevildtudvalg sidder vi sammen med landbrug/skovbrug/dyrenes 
beskyttelse samt  DOF og Naturstyrelsen, hvor Henrik Jørgensen er sekretær for gruppen. 

Forvaltning: 

Om kort tid skal jeg igen mødes med gruppen hvor vi skal blive enige om hvordan vi skal forvalte vores 
kronvildt og Dåvildt lokalt, som vi har mulighed for, vi skal bla. håndterer Arealkravet som ikke har været 
DJ´s Arealkrav fra Vildtforvaltningsrådet af flere grunde, det har betydet at DJ ikke sad ved bordet fra 
starten. 

Samforvaltning: 

For at vi relativt vil kunne finde en anden måde at forvalte i stedet for arealkravet for det store vildt, så blev 
det til samforvaltningen, hvor man kan samforvalte et område på f.eks 8000 Ha område, det betyder at der 
skal være en gruppe eller bestyrelse med bestemmelse indenfor området.  Det gælder at man skal kunne 
sikre at de må skydes et antal Hjorte og samtidig sikre at området har et antal ældre Hjorte, det er 
meningen at 3% af disse skal være  >8 år gamle og stadig levende.        

 Med lokalt forvaltning kan det betyde at kreds 6 og dele af kreds 7 minus kreds delen af kreds 7 i Nord 
Sjælland, da de har sin egen gruppe for lokal bestemmelse af jagttiderne. 

Hjortevildtets tilstand i kreds 6 og 7 minus Nordsjælland   

Efter at jeg har gennemgået de kendte områder på Vest- og Sydsjælland hvad der reelt er nedlagt. 
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       S 2. 

Pt. Har jeg endnu ikke modtaget det fra (Henrik Jørgensen) hvad der er afskudt med sikkerhed, men der er 
områder som er meget sikre at flere områder har nedlagt flere dyr end ”normalt”. 

Kronvildt nedlagt: 

Det vurderes at afskydningen er 20% flere i 20/2021 end før 19/2020, dette gælder både Hjorte Hind og 
Kalve. 

Dåvildt nedlagt: 

Det vurderes at afskydningen er 5% flere i 20/2021 end før 19/2020, dette gælder både Dåhjorte Då og 
Kalve. 

Nedslagtning af Kronvildt: 

Jeg er ked af at skrive at der er flere områder i både kreds 6 og 7, end der findes flere end jeg forestiller mig 
af de såkaldte ”brodne kar”, med areal kravet er forhåbningen blandt jægerne hæmmes. Med brodne kar 
henvises til jægere, der ukritisk skyder et uforholdsvis stort antal hjorte på mindre arealer. 

Hæmmes disse er forhåbningen, at der skal skabes et bedre klima for samarbejde om hjorteforvaltningen 
på tværs af ejendomsskel. Dette er centralt i en konstruktiv forvaltning og en ukritisk afskydning af hjorte 
på bare nogle enkelte ejendomme kan ødelægge samarbejdet.  

Med uden sikkerhed så er der forholdsvis mange flere Hinder og kalve, hvor der sandsynligvis kun er 20 til 
25% Hjorte, og det kan betyde at vi ikke er i mål med de 3% >8 år Hjorte som skal leve.  

Møde med Kredsformænd og fra Hovedbestyrelsen: 

Efter et par ring og lidt mail, fik jeg en fantastisk god opbagning fra både kredsene og Hovedbestyrelsen, jeg 
håber at dette kun var begyndelsen, da jeg også har brug for at foretage linjerne i forhold til DJ som også er 
gensidig. Jeg sidder jo så 3 år igen i den lokale stol. 

Kattrup gods: 

Kattrup Gods vil omlægge driften til mere vild natur, Kattrup Vildnæs, som er 900 Ha stort, vildt 
naturområde, hvor der på langt sigt udsætte flere forskellige vilde dyr som Elge, Vildsvin, og små vildheste. 
Der bliver i efteråret 2022 opsat 2,5 m. højt hegn om de 900 Ha, dvs. at ingen dyr kan hverken hoppe ind 
eller ud. Kattrup huser allerede nu en stor fritgående 100 stk kronvildt. Der vil stadigvæk kunne gå ture i 
skoven. Projektet er virkeligt gennemgået af flere af vores specialister fra Kalø og Århus.  

Alle Jagtkontrakter på godset er nu blevet opsagt ifølge godset.       
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Med Venlig Hilsen    S. 3 
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