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Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en 
afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet. Rapporten skal fokusere på de 
opgaver, som hjortevildtgrupperne har fået pålagt at løse i forvaltningen af kronvildt og 
dåvildt. Derudover tilstræbes det, at rapporten på en overskuelig måde formidler 
informationer fra de regionale hjortevildtgrupper til Vildtforvaltningsrådet. 
 
Resultaterne af den regionale hjortevildtgruppes årlige arbejde beskrives ved en 
omhyggelig besvarelse af de enkelte skemaers spørgsmål. I forlængelse af de 4 
hovedarbejdsopgaver (etiske regler, bestandsstørrelse, afskydning og markskader) findes 
et ekstra punkt (Andet), der også så vidt muligt bør anvendes til at videregive relevante, 
supplerende oplysninger. 
 
Vildtforvaltningsrådet besluttede i 2007, at dåvildtforvaltning indgår i 
forvaltningsgruppernes arbejde. Derfor rummer afrapporteringsformatet også spørgsmål 
omkring dåvildt. Der vil imidlertid være regioner, hvor der er kronvildt, men ikke dåvildt og 
omvendt. Grupperne skal besvare spørgsmål om henholdsvis kronvildt og dåvildt, når det 
er relevant i den pågældende region.  
 
Afrapporteringen sendes elektronisk til: Skov- og Naturstyrelsen, Henrik Lykke Sørensen, 
hls@sns.dk. Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede 
afrapportering til Rådet. 
 
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er den 31/3 2010. 
Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering 
inden forelæggelse for Vildtforvaltningsrådet. 
 
Dette års skema i forhold til 2009: Der er ikke tilføjet spørgsmål. Spørgsmål som 
Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe finder er besvaret, eller som ikke længere er 
relevante, er fjernet. 
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1. Etiske regler for kronvildtjagt  
 
1. Er der konstateret brud på de 

etiske regler? 
 

Der har desværre været en række episoder, hvor 
der er registreret anskudt hjortevildt, som lokale 
schweishundefører ikke er gjort bekendt med og 
som derfor ikke er eftersøgt af en registreret 
schweisshund. 
Derudover er der flere steder, hvor der er skudt 
mere end 1 stk. kronvildt pr 25 ha.  
Mht. reglen om 1 dyr pr. 25 ha. skal det dog 
bemærkes, at det næppe er rimeligt at agere i 
områder, hvor der opfordres til at skyde flere 
hinder. 
 

2. Hvordan har tendensen for brud 
på de etiske regler for 
kronvildtjagt været i 
forvaltningsperioden i de 
regionale områder? 

 

Det går den rigtige vej, der opleves færre brud. 
 
Af lovovertrædelser kan det bemærkes at der er 
nedlagt 4 spidshjorte i området på trods af 
fredningen. Alle 4 tilfælde er meldt til politiet. 
 
Der er registreret anskydninger som ikke er 
eftersøgt med en registreret schweisshund. 

3. Hvad har hjortevildtgruppen 
foretaget sig i tilfælde af brud på 
de etiske regler? 

 

Der er henvist til brug af registrerede 
schweisshunde, hver gang der er skudt til 
hjortevildt, som ikke ligger synligt forendt. 
 

4. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schweisshundeførerne er nok dem, der ser de 
fleste brud på de etiske regler. Men grundet deres 
tavshedspligt ser bruddene ikke dagens lys. Sådan 
skal det også være. Det er vigtigere at folk, som 
har skudt til dyr, der ikke ligger synligt forendt, 
sender bud efter en schweisshundefører. 
 
De etiske regler for jagt på hjortevildt er stadig ikke 
tilstrækkelig udbredt/kendt, men med de flere 
hjortelaug i området forventes udbredelsen af 
kendskabet til de etiske regler at blive bedre. 



 

2. Bestandsstørrelse for kronvildt 
 
1. Hvad er den regionale gruppes 

vurdering af bestandsstørrelsen 
i tal samt udvikling i det 
regionale område? 

 

Der blev foretaget en aftentælling af kronvildtet d. 
15/4 2009 – resultatet blev 1185 stk. 
Forårsbestanden på Djursland skønnes til 2000-
2200 stk. Hjortevildtgruppen afventer de nye 
afskydningstal fra vildtudbyttestatistikken. 
 

2. Hvad burde efter den regionale 
gruppes vurdering være den 
maximale bestandsstørrelse i 
det regionale område? 

 

Bestanden af kronvildt i den nordlige del af 
Djursland anses generelt for passende. Det veksler 
mellem enkelte områder, hvor antallet af dyr er i 
overkanten, til områder, hvor der godt kunne 
ønskes lidt flere dyr. I det sydligste del af Djursland 
kunne der derimod godt ønskes flere dyr. 
 

3. Hvad er den regionale gruppes 
vurdering af 
kønssammensætningen i det 
regionale område? 

 

Efter fredning af spidshjorten ses store rudler af 
hjorte. Særligt 2,5 – 4,5 års hjorte. 
Kæbeindsamlingen 2008/09 viste en kønsfordeling 
på 45% handyr og 55% hundyr. Gruppen betragter 
denne kønssammensætning som god. 
 

4. Hvad er den regionale gruppes 
vurdering af 
alderssammensætningen i det 
regionale område? 

 

Der er i 2009/10 nedlagt flere ældre hjorte end det 
foregående år. Der er dog mangel på gamle hjorte. 
De hidtige kæbeindsamlinger indikerer forsat en 
ung bestand. 

5. Andet 
 
 
 
 

Intensiv fodring på enkeltejendomme inden for 
kerneområdet har igennem de senere år givet en 
ujævn fordeling af dyrene. Dermed er der blevet 
færre dyr i nogle områder og flere dyr i andre. Dele 
af gruppen mener, at fodring har resulteret i for 
store koncertrationer af dyr på enkelte områder.  



 

3. Bestandsstørrelse for dåvildt 
 

1. Hvad er den regionale 
gruppes vurdering af 
bestandsstørrelsen i tal samt 
udvikling i det regionale 
område? 

 

Bestandsstørrelsen vurderes til ca. 650 dyr. 
Bestanden anses for at være stigende. Dåvildt er 
observeret i nye områder. 

2. Hvad burde efter den 
regionale gruppes vurdering 
være den maximale 
bestandsstørrelse i det 
regionale område? 

 

Der er plads til en større bestand i området. 
Måske 1000 til 1200 stk. i alt. 

3. Hvad er den regionale 
gruppes vurdering af 
kønssammensætningen i det 
regionale område? 

 

Der er en rimelig fordeling af han og hundyr. 

4. Hvad er den regionale 
gruppes vurdering af 
alderssammensætningen i 
det regionale område? 

 

Ligesom det øvrige hjortevildt er 
alderssammensætningen blandt hjortene skæv. 
Der er underrepræsentation af voksne hjorte, Dog 
anses alderssammensætningen på Norddjursland 
for at være god, hvilket efter gruppens mening 
skyldes frivillig fredning gennem en årrække. 

5. Andet 
 
 
 
 
 
 
 

Der er ikke observeret dåvildt i det syd-østlige 
Djursland. 

 



 

4. Afskydning for kronvildt 
 
1. Hvad er hjortevildtgruppens 

vurdering af afskydningen i 
forhold til bestandsstørrelsen i 
det regionale område? 

 

Afskydningen skønnes at være mindre end 
tilvæksten, men dog større end det foregående år. 
Gruppen ser frem til resultaterne af 
kæbeindsamlingen 2009/10. 
Afskydningstallene fra vildtudbyttestatistikken for 
de seneste sæsoner vises i flg. tabel: 
 
 Syddjurs Norddjurs 
06/07 168 234 
07/08 171 286 
08/09 120 322 

 
 

2. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af omfanget af 
afskydningen af følgende 
grupper i det regionale område: 

- Kalve 
- Hinder 
- Spidshjorte 
- Seks-tiendere (mellemhjorte) 
- Tolvendere og større (større 

hjorte) 
(De ulige rundes op) 
 

Det vurderes, at afskydningen af kalve og hinder er 
for lav. 
Det vurderes, at der er skudt flere store hjorte end 
tidligere, muligvis pga. spidshjortefredningen.  
Det vurderes, at der i alt er skudt flere hjorte. 
 

3. Hvor stort er problemet med 
påkørsel af kronvildt i det 
regionale område? Der kan 
eventuelt vedhæftes et 
oversigtskort over de ”sorte” 
vejstrækninger. 

 

Ifølge schweisshundeførerne har der været et 
stigende antal eftersøgninger efter påkørt kronvildt. 
Problemet er særlig markant på enkelte 
strækninger. Dette bør kunne afhjælpes ved 
opsætning af nyeste udgaver af 
afværgeforanstaltninger.  
Dog har problemet langs hovedvej 16 ved 
Løvenholm været faldende de senere år. 

4. Andet 
 
 
 
 
 

Hjortevildtgruppen sendte en pressemeddelelse ud 
i starten af jagtsæson, hvor man opfordrede 
jægerne i området til ikke at skyde de bedste hjorte 
i de store hjorterudler af mellemhjorte for på den 
måde at sikre et godt udgangspunkt til flere pæne 
ældre hjorte. 



 

5. Afskydning for dåvildt 
 
1. Hvad er hjortevildtgruppens 

vurdering af afskydningen i 
forhold til bestandsstørrelsen i 
det regionale område? 

 

Tilvæksten bliver ikke afskudt, derfor vurderes 
bestanden til at være stigende. 
 
Afskydningstallene fra vildtudbyttestatistikken for 
de seneste sæsoner vises i flg. tabel: 
 
 Syddjurs Norddjurs 
06/07 56 120 
07/08 96 109 
08/09 95 127 

 
 

2. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af omfanget af 
afskydningen af følgende 
grupper i det regionale område: 

- Kalve 
- Dåer 
- Spidshjorte 
- Stanghjort 
- Halvskuffel 
- Fuldskuffel 
 

Gruppen har ingen konkret vurdering for området. 

3. Hvor stort er problemet omkring 
påkørsel af dåvildt i det 
regionale område? Der kan 
eventuelt vedhæftes et 
oversigtskort over de ”sorte” 
vejstrækninger. 
 

Der har været flere eftersøgninger end tidligere år 
efter påkørt dåvildt. 

4. Andet 
 
 

 

 

 



 

6. Markskader  
 
1. Er hjortevildtgruppen bekendt 

med, at der i regionen har været 
eksempler på, at hjortevildt har 
forvoldt væsentlige markskader?

 

Ja, der har været skader i dele af kerneområdet. 
 
Andel af markskader anses for værende uændret. 
I 2009 er der udstedt 4 tilladelser til regulering af 
samlet 9 dyr. 

2. Hvad vurderer 
hjortevildtgruppen, der er den 
eller de grundlæggende årsager 
til, at vildtet har forårsaget disse 
væsentlige markskader? 
 

 En ujævn fordeling af kronvildtbestanden i 
kerneområdet. 

 For få vildtagre i skovene. 
 For få aflastningsarealer på landbrugsjord. 
 Særligt store koncentrationer af dyr i dele af 

kerneområdet har forøget markskaderne i 
disse områder de senere år. 

3. Hvad har hjortevildtgruppen gjort 
i forbindelse med eventuelt 
konstaterede væsentlige 
markskader? 

 

I projekt Fuglsø Mose er der udlagt særlige 
fodermarker til dyrene og der er foretaget 
afværgning med forskellige metoder. 
Gruppen har opfordret til flere udlægsmarker med 
vildtafgrøder både i landbruget og i skoven. 

4. Har hjortevildtgruppen forslag til, 
hvorledes den lokale dialog om 
begrænsning af markskader kan 
blive endnu bedre end i dag?  

 

Afgrødevalg, placering, såtidspunkt og 
høsttidspunkt. Kort sagt – rettidig omhu samt en 
erkendelse af at bestanden af kronvildt er blevet for 
stor i dele af kerneområdet. 
Fælles problemløsning efterlyses af hensyn til den 
enkelte landmand! 
Information - der planlægges en artikel i relevante 
media om efterafgrøder, der kan anvendes som 
buffer for beskyttelse af egentlige afgrøder. 
Udbrede viden om vildtagre i såvel skove som i 
tilknytning til de mest udsatte landbrugsarealer 

5. Andet 
 
 
 
 
 

 
 



 

7. Øvrige emner 
 
1. Hjortevildtgruppens 

bemærkninger i øvrigt 
 

Forslag fra Djursland Landboforening om ændret 
skydetid på kronvildt 1½ før og efter sol- op og 
nedgang. 
Forslaget er drøftet, men endnu ikke 
færdigbehandlet – forslaget vedlægges denne 
årsrapport. 
 
Gruppen har opfordret de forskellige hjortevildtlaug 
til at udarbejde forvaltningsplaner. 
 

 


