Referat fra Hjortevildtmødet med de Nordsjællandske Jagtforeninger i
Gilleleje torsdag den 27. august 2015
Deltagere: Hillerød Jagtforening, Alsønderup jagtforening, Ramløse Jagtforening, AsminderødGrønholt Jagtforening, Frederiksværk-Hundested Strandjagtforening, Slangerup Jagtforening,
Gørløse Jagtforening, Skævinge Jagtforening, Storkøbenhavns Jagtforening, Ølstykke-Rørbæk
Jagtforening, Torup Jagtforening, Græsted Jagtforening, Allerød Jagtforening, Tikøb
Jagtforening, Gilleleje Jagtforening. Kredsformand Marie-Louise A. Lyng og
Hovedbestyrelsesmedlem Max Elbæk
Afbud: Kalvebod Jagtklub, Dragør Strandjagtforening, Egedal Jagthorn, Rødovre Jagtforening
Vestvold & Selsø Sogn Jagtforening.

Hjortevildtkoordinator Sonny Persson bød de fremmødte velkommen til mødet. Sonny
præsenterede Kresten Rasmussen fra Hillerød Jagtforening. Sonny & Kresten samarbejder
omkring koordinatorfunktionen, og Kresten er at betragte som Sonnys suppleant til opgaven.
Sonny oplyste, at der var inviteret 50 jagtforeninger fra hjortevildtforvaltningsområdet, og
efter aftale med formanden for hjortevildtgruppen på Midtsjælland, var der inviteret foreninger
med til mødet, som lå på grænsen af det nordsjællandske hjortevildtforvaltningsområde.
Ud af de 50 inviterede foreninger var 15 jagtforeninger mødt frem, 5 jagtforeninger havde
meldt afbud da de var forhindret i at give møde. Resten af foreningerne havde ikke reageret.

På mødet blev der informeret om:
Nuværende lokal jagttid for kronvildt i forvaltningsområde Nordsjælland: kronkalv, kronhind,
spidskronhjort, og kronhjort med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang fra
den 1. november til den 30. november
Sammensætningen af Hjortevildtgruppen Nordsjælland
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Sonny Persson DJ
Thomas Jensen Landbruget
Carl Bruun Skovforening
Preben Birch Skov- & Landbrug
Peter Bagger Dyrenes Beskyttelse
Peter Skat Nielsen Danmarks Naturfredningsforening
Niels Worm Naturstyrelsen, Nordsjælland – referent

DJ`s politik på hjortevildtforvaltningsområdet. Herunder de meget diskuterede forslag vedr.
areal begrænsninger fra de eksterne samarbejdsorganisationer (Skovforening, landbrug og
naturfredningsforening) contra DJ´s forslag til en fremtidig forvaltningspolitik, som ikke
omfattede arealbegrænsninger. Forslagene til fremtidige forvaltningsmodeller omdelt.
Hjortevildt skal bestandforvaltes ikke arealforvaltes ! ( citat Lars Jensen HB-medlem DJ)

Der blev henvist til DJ´s hjemmeside - hjortevildt.dk i forhold til rette information omkring
hjortevildtforvaltning. Det blev beklaget, at hovedbestyrelsesmedlem Lars Jensen DJ havde
trukket sig som formand for den nationale Hjortevildtgruppe.
Det blev oplyst, at referater fra møde i den nordsjællandske hjortevildtgruppe er tilgængelig
på naturstyrelsens hjemmeside.

Forvaltningsopgaven er:
1. Der skal sikres en mere naturlig og dermed ligelig køns- og aldersfordeling af den
danske hjortevildtbestand.
2. Andelen af ældre og større hjorte i bestanden skal øges.
3. Der skal sikres en spredning af hjortevildt til nye egne.
4. Der skal sikres en mere etisk jagtudøvelse på hjortevildt.

De jagtetiske regler for kronvildtjagt blev omdelt.

De estimerede kron- og dåvildtbestandsstørrelser i perioden 2012 til 2015 blev omdelt.
Halsnæs-jægerne oplyste hertil, at der var en kronvildtbestand på min. 50 dyr, og ikke 25
krondyr som estimeret af hjortevildtgruppen.

Oversigt over trafikdræbt hjortevildt omdelt og gennemgået.

Sonny og Kresten understregede formålet med mødet bl.a. var, at skabe et solidt netværk
med foreningsformændene eller repræsentanter fra samme, for i fællesskab at forme et bedre
grundlag for jægerne i forvaltningsområdet til at forme den fremtidige hjortevildtforvaltning.
Det blev betonet, at jagtforeningsformændene var 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.

Sonny oplyste endvidere, at det var vigtigt at foreningernes medlemmer i først omgang
fremførte deres synspunkter omkring hjortevildtet og forvaltningen til
jagtforeningsformændene, så man lokalt i bestyrelserne kunne tage stilling til ”hvad problemet

måtte være”. Herefter kunne foreningsformanden bringe emnet til torvs for Sonny eller på et
møde som det i dag, hvis pgl. skønnede det nødvendigt eller gavnligt.
Der blev omdelt tidligere indstillingsnotat til lokal jagttid for Kronvildt i Nordsjælland fra
Jægerrådet i Gribskov kommune fremsat til DJ og med opbakning fra kredsbestyrelsen kreds
7. Der indstilles til at jagttiden på kronvildt starter den 1. oktober.
Det forventes på sigt, at hjortevildtgruppen også skal forvalte jagt på bæver.

Forsamlingen drøftede ovennævnte emner og besluttede/konkluderede/ønskede:
1. Et enigt mødefora foretrak ét stort hjortelavområde - identisk med hele det
Nordsjællandske Hjortevildtforvaltningsområde. Repræsentanterne fra Jagtforeningerne
på Halsnæs tilkendegav, at de havde meget fine erfaringer og resultater med lokalt at
aftale og styre en selektiv afskydning af kronvildtet.
Det blev besluttet at arbejde frem mod denne model, som tidligere havde været mål for
hjortevildtforvaltning i Nordsjælland under det tidligere DJ Region 13.
2. Der blev udtrykt ønske om på sigt, at etablere en intern hjortevildtgruppe med Sonny
og Kresten samt et antal interesserede jagtforeningsformænd med en ca mødefrekvens
på 4 møder årligt. Indtil videre indkaldes alle jagtforeninger til møderne omkring
hjortevildtforvaltning.
3. Der var opbakning til at starte en hjortevildttælling op i regi af jagtforeningerne.
Formand for Ramløse Jagtforening Nicolai Pedersen udarbejder oplæg til et
indberetningsskema.
Sonny oplyste, at næste møde i den Nordsjællandske Hjortevildtgruppe var planlagt til
den 8. oktober 2015.
Det blev besluttet, at jagtforeningerne forsøger indhentet lokale observationer af
hjortevildt, som fremsendes til Sonny senest den 7. oktober 2015.
4. Der var enighed om, at man ønsker den lokale jagttid på kronvildt udvidet til at gælde
fra den 1. oktober. Det blev aftalt, at Sonny koordinerer indstillingerne når tiden for
indstilling til lokal jagttid nærmer sig.

Næste møde forsøges indkaldt i starten af december hvor afskydningstallene for kronvildt vil
stå i frisk erindring. Jagtforeninger der vil være vært og stille foreningslokale til rådighed for
mødet kan rette henvendelse til Sonny.

Nordsjælland den 27.8.2015

