
 Jagtsæsonen i fuld gang! 

Her i oktober er jagtsæsonen på kronvildt i fuld gang. På vegne af den djurslandske hjortevildtgruppe vil jeg 

gerne komme med nogle roser til de lokale jægere, samt en række opfordringer til den videre jagtsæson. 

En af de opgaver vi som hjortevildtgruppe har fået af Vildtforvaltningsrådet er, at sikre en mere etisk jagt på 

kron- og dåvildt. I den forbindelse opfatter jeg det som særdeles glædeligt, at vi i år har haft færre 

trykjagter i september end tidligere. Men én trykjagt i september er én for mange. Septemberjagten er en 

jagt, hvor man stille og roligt går ud og udvælger sig en hjort uden de store forstyrrelser.  Vi kan som jægere 

simpelthen ikke være bekendt at forstyrre vildtet på den måde i september. 

En anden ting der vidner om, at jagtetikken er inde i en positiv udvikling er, at vi i skrivende stund ganske 

vidst kender til fem stk. kronvildt, som er fundet forendt, uden at der tilsyneladende har været en 

schweisshund tilkaldt. På trods af det, har vi indtryk af, at vi jægere tilsyneladende er blevet bedre til at 

ringe til schweisshundeførerne, når vi har afgivet skud og dyret ikke er umiddelbart leveret! Tøv aldrig med 

at bede en schweisshundefører om hjælp, de fortjener at blive brugt. 

En anden central udfordring for vores forvaltning af særlig kronvildt på Djursland er skader på landbruget. 

Markskader fylder ekstremt meget i kronvildtdebatten. Nogen mener – måske med rette - for meget. I 

hvert fald optager landmandens skader så meget af diskussionen i det offentlige rum, at vi sjældent får tid 

til at diskutere andre emner. Hjortevildtgruppen er af den overbevisning, at der i vores kerneområder for 

kronvildt er områder, hvor bestanden ikke ønskes større. Glædeligvis har disse ejendomme i dag fået en 

helt anden værdi som natur- og jagtejendomme. 

 Djurslands Landboforening har foreslået, at man generelt indfører jagt 1-1½ timer før solopgang og efter 

solnedgang. Landboforeningen håber derved, at det bliver muligt at nedlægge mere kronvildt på 

markarealerne end det er tilfældet i dag. Personlig synes jeg vi skal fokusere på at løse udfordringen med 

markskaderne ved at sikre en mere effektiv afskydning af vores kronvildt. 

Vi har på Djursland rigeligt kronvildt, en forøgelse af den nuværende bestand vil kun medføre yderligere 

forstærkning af de negative omkostninger ved kronvildt. Der er områder på Djursland, hvor vi gerne ser 

kronvildtet sprede sig til. Men ser vi på det nordlige kerneområde, som dækker det skovbælte, der løber fra 

Skaffegård til Emmedsbo, så har vi den bestandsstørrelse, som terrænet kan bære – enkelte steder endda 

mere end terrænet kan bære. Når jeg taler om bestandens størrelse – så er det før kalvesætning. Det 

betyder, at vi som jægere har en forpligtelse til at sikre at afskydningen i år står mål med tilvæksten. Hvad 

det betyder i antal er svært at give et præcis bud på, men vi har hidtil ikke skudt hvad der svarer til 

tillægget. I sidste jagtsæson nedlagde vi på Djursland ca. 600 krondyr. Jeg vil mene at et mål for denne 

jagtsæson bør være 800 krondyr. Af disse bør 400 være kalve (og smalhinder). Det er vigtigt, at vi holder 

bestanden i balance og stopper tilvæksten. Derfor - abstraher fra, at det absolut skal være den hjort, der er 

med i rudlen, der skal skydes. Læg hovedparten af afskydningen på hinder og kalve. I særdeleshed i 

områder, hvor bestanden ikke ønskes større. 

Der skal naturligvis også skydes hjorte. Et delmål kunne være, at så mange almindelige jægere som mulig, 

får lov at skyde en hjort, som er større end en spidshjort, der er fredet på Djursland. Den næste hjort skal 

så gerne være større osv..  En hjort på tre-fire år har et stort og imponerende gevir, men det er stadig en 

ung hjort. Jeg vil gerne appellere til, at vi skyder de ringeste af de unge hjorte, og lader de lovende hjorte gå 



til en moden alder. Derved vil alle have en god mulighed for på sigt at møde deres livs hjort på Djursland!  

Vi har en unik chance for at lave et godt avlsarbejde, da alle hjortene får lov at vise, hvad de indeholder. 

Hellere skyde en dårlig seksender end en god otte ender. Som en sagde - DE bliver alle sammen store, men 

vi kan kun skyde dem en gang. - Det er os jægere, der bestemmer, hvornår de skal dø. Kan vi blive enige, 

kan vi lave noget stort sammen. 

Vi har som jægere det privilegium at kunne jage kronvildt under meget frie vilkår på Djursland. Det skal vi 

være stolte af og vedblive at værne om. Vi har ikke noget at skamme os over, for det går den rigtige vej 

med forvaltningen. 

Vi har nogle mål, som vi i fællesskab skal være med til at løse, så vi kan vise resultater inden 2012. 

1. Bedre kønsfordeling. Dvs. fokuser på hinder og kalve i områder med mange dyr. 

2. Hjorte over 8 år eller en gevirvægt på  6 kg. 

3. Dyrene skal ses i nye områder. Samt jagt efter de Etiske regler. 

Det kan vi som jægere selv være med til at bevise ved at indlevere kæberne fra alle de krondyr vi 

nedlægger, trafikdræbte eller død på anden måde, i det kæbeprojekt, som nu kører på tredje år. 

Kæbeprojektet er det bedste værktøj, vi har. Men det betinger, at vi jægere i fællesskab får indleveret 

kæberne.  

For hver indleveret kæbe, får man 100 kr. + deltagelse i lodtrækning om 1 dagjagt i Blåvandshug. 

Knæk og bræk i den videre jagtsæson. 

Lars Keiser 
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